Nieuwsbrief SWV Helmond-Peelland VO
007 / 23 juni 2014
Uitgave van
Samenwerkingsverband
Helmond-Peelland VO
Keizerin Marialaan 4
5702 NR Helmond

info@swv-peelland.nl
www.swv-peelland.nl
Twitter: @swvpeelland

Iedere maand staat er een aangesloten school uit ons samenwerkingsverband in onze
nieuwsbrief. Deze maand het Dr. Knippenbergcollege: het Dr. Knippenbergcollege is een
deelschool van OMO Scholengroep Helmond en is gevestigd aan de Nachtegaallaan in
Helmond. Leerlingen met een vmbo-t/havo en vwo advies kunnen terecht op het Dr.
Knippenbergcollege. De school telt ongeveer 1850 leerlingen. Voor meer informatie kunt u
kijken op de website van het Dr. Knippenbergcollege.

Einde van het schooljaar nadert
Dit is onze laatste nieuwsbrief van het
schooljaar 2013/2014. Het einde van het
schooljaar nadert en de laatste vergaderingen
vinden plaats. Op 16 juni was de laatste
bestuursvergadering. Hierin is gesproken over
de AWBZ compensatieregeling. Deze regeling
is bedoeld voor leerlingen met een ernstig
meervoudige beperking. Zij ontvangen op
basis van de AWBZ-indicatie begeleiding,
persoonlijke verzorging of verpleging op de
school. Verder is er een besluit genomen over

het steunpunt Autisme Zuidoost-Brabant. Het
bestuur heeft besloten een financiële bijdrage
te leveren op dat de expertise beschikbaar
blijft voor de aangesloten scholen van SWV
Helmond-Peelland VO. Ook is er een besluit
genomen over het instellen van een
commissie die zich verdiept in de gevolgen
van het tripartiet akkoord. Als u een van
bovenstaande besluiten graag wilt inzien,
neem dan contact op via info@swvpeelland.nl en dan ontvangt u de notities.
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Evaluatie
SWV Helmond-Peelland VO heeft het
afgelopen jaar geëvalueerd. Het was volgens
de bestuurders een hectisch en complex jaar.
Het algemeen bestuur heeft in totaal negen
keer vergaderd. Er moesten veel besluiten
genomen worden. De adviescommissie
toewijzingen (ACT) heeft een verandering
doorgemaakt van Permanente Commissie
Leerlingenzorg (PCL) naar ACT. Het jaarverslag
van de ondersteuningsplanraad (OPR) is
inmiddels op onze website gepubliceerd. De
OPR-leden hebben een enquête ingevuld en
deze is hierin verwerkt. Het netwerk
begeleiding en zorg kwam vijf keer bij elkaar
en het netwerk zorgcoördinatoren zeven keer.
Op onze website kunt u de evaluatie bekijken.
Hierin staat uitgebreid beschreven wat er
afgelopen jaar is besproken tijdens de
vergaderingen en welke besluiten er zijn
genomen. Ook de kengetallen van de ACT zijn
hier te vinden.
90%-regeling
Sinds 1 augustus 2013 kent ons SWV geen
leerlinggebonden financiering (LGF, rugzak)
meer. Voor schooljaar 2013/2014 is 100% van
de voormalige rugzakmiddelen
(overgangsbekostiging) uitbetaald aan de
scholen. Om scholen tegemoet te komen voor
de komende schooljaren voor ondersteuning
voor leerlingen, kunnen scholen gebruik
maken van de 90%-regeling. De 90%-regeling
is bedoeld voor leerlingen die op 1 oktober
2012 een LGF-beschikking hadden en nog
steeds ingeschreven staan op school. Voor
deze leerlingen kan het formulier: “90%
regeling” ingediend worden bij het SWV. Dit
dient vóór 1 oktober 2014 te gebeuren. Zodra
wij alles juist hebben ontvangen, zal er 90%
van het LGF-schooldeel worden uitbetaald aan
de scholen.

Actuele ontwikkelingen
SWV Helmond-Peelland is bezig om een ICTmodule te ontwikkelen voor aanvragen voor
de ACT. Inmiddels begint het vorm te krijgen
en zal deze module komend schooljaar
beschikbaar zijn voor de zorgcoördinatoren
van het voortgezet onderwijs, de intern
begeleiders van het primair onderwijs en de
ACT. Verder is onderzoeks- en adviesbureau
Oberon, in opdracht van het ministerie van
OCW, bezig gesprekken te voeren met
docenten in het voortgezet onderwijs over de
ervaringen met passend onderwijs. Deze
gesprekken zullen in oktober 2014
plaatsvinden.

Meer informatie
Zoals al eerder vermeld in onze nieuwsbrieven
is er veel informatie te vinden op onze
website. Voor diegene die graag wil weten
wat er bijvoorbeeld besproken wordt in een
bestuursvergadering of het inspectieverslag
wil lezen, kan dit vinden bij downloads. SWV
Helmond-Peelland PO brengt ook regelmatig
een nieuwsbrief uit. Mocht u hier interesse in
hebben, dan kunt u contact op nemen met
mevrouw Steenbakkers via
k.steenbakkers@osgmetrium.nl.

Zomervakantie
De zomervakantie staat voor de deur. Scholen
in ons samenwerkingsverband hebben
vakantie van 14 juli t/m 22 augustus. Ook SWV
Helmond-Peelland VO zal vanaf 16 juli t/m 19
augustus niet bereikbaar zijn. Wij wensen alle
lezers een heel fijne zomervakantie.

Zelf maandelijks de nieuwsbrief ontvangen? Meld u aan via info@swv-peelland.nl of via de website. Afmelden
kan via info@swv-peelland.nl
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