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SCHOOL VAN DE MAAND:

BROCHURE

Carolus Borromeus College in
Helmond

SWV Helmond-Peelland VO heeft een
korte versie van het ondersteuningsplan
ontwikkeld speciaal voor personeel en
ouders. Als u als school binnenkort een
informatieavond geeft en u wilt graag
brochures, dan kunt u deze aanvragen
via info@swv-peelland.nl

Iedere maand staat er een aangesloten
school uit ons samenwerkingsverband in
onze nieuwsbrief. Deze maand het Carolus
Borromeus College. Het Carolus Borromeus
College is een deelschool van OMO
Scholengroep Helmond. Sinds schooljaar
2014-2015 is de school gevestigd op aan
Markesingel in Helmond. Voorheen kende
het Carolus Borromeus College drie
vestigingen:
locatie
Gasthuisstraat
(hoofdlocatie), Hurksestraat (mavo-plus) en
Lauwerstraat
(mavo-plus).
Leerlingen
kunnen hier terecht met een advies vmbo
theoretische leerweg, havo, vwo en
gymnasium. Het Carolus Borromeus College
telt 1187 leerlingen. Meer informatie vindt u
op de website van het Carolus Borromeus
College.

Het Carolus Borromeus College in Helmond

HUISSTIJL
Zoals u aan deze nieuwsbrief kunt zien,
heeft SWV Helmond-Peelland VO een
nieuwe huisstijl. SWV Helmond-Peelland
VO heeft samen met SWV HelmondPeelland
PO
deze
huisstijl
laten
ontwikkelen.
Beide
samenwerkingsverbanden werken in de regio HelmondPeelland. Samen verzorgen zij passend
onderwijs voor circa 45.000 leerlingen. Met
het
oog
op
herkenbaarheid
en
toegankelijkheid en om de overgang van
primair naar voortgezet onderwijs zo
soepel mogelijk te laten verlopen, is
besloten dezelfde naamgeving voor het
samenwerkingsverband aan te houden en
een gezamenlijke huisstijl te ontwikkelen.
Deze huisstijl wordt gebruikt voor alle
media. SWV Helmond-Peelland PO en
SWV Helmond-Peelland VO werken ook
aan een gezamenlijke website. Bent u
nieuwsgierig naar de nieuwe huisstijl? Kijk
dan vanaf 1 oktober op onze vernieuwde
website en meld u aan voor de nieuwsbrief
van SWV Helmond-Peelland PO via
k.steenbakkers@swv-peelland.nl

Optie facilitering integratieklas
Uitgave van Samenwerkingsverband Helmond-Peelland VO – www.swv-peelland.nl – info@swv-peelland.nl – (0492) 58 89 97
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JAARPLAN

DIGITALE SYSTEEM

Op verzoek van de ondersteuningsplanraad
(OPR) hebben wij een jaarplan gemaakt. Het
ondersteuningsplan beschrijft onze plannen
voor de komende jaren. In het jaarplan staat
overzichtelijk wie wat doet en wanneer het
dient te gebeuren. Het jaarplan is te vinden op
onze website.

SWV Helmond-Peelland VO heeft een
ICT-module ontwikkeld voor aanvragen
voor de adviescommissie toewijzingen
(ACT). Deze module is bedoeld voor de
intern begeleiders van primair (speciaal)
onderwijs en de zorgcoördinatoren van
het voortgezet (speciaal) onderwijs. De
intern
begeleiders
kunnen
vooraanvragen doen bij de ACT voor
leerlingen die mogelijk in aanmerking
komen voor een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) voor het voortgezet
speciaal
onderwijs
(vso).
De
zorgcoördinatoren kunnen aanvragen
doen voor leerlingen die extra
ondersteuning nodig hebben in het
voortgezet onderwijs (vo) of mogelijk
een tlv nodig hebben. De ontwikkelaars
van deze module, meneer H. Beuger en
meneer C. Bui, hebben op 11
september
de
nieuwe
werkwijze
gepresenteerd aan de intern begeleiders
en
zorgcoördinatoren.
De
vooraanvragen
kunnen
ingediend
worden vanaf 15 november t/m 15
februari via het digitale systeem.
Zorgcoördinatoren en intern begeleiders
kunnen een inlogcode aanvragen via
info@swv-peelland.nl met de vermelding
van naam en e-mailadres. Algemene
vragen kunnen altijd gesteld worden aan
de ACT.

KURZWEIL
Dit schooljaar wordt Kurzweil toegevoegd
aan het ondersteuningsaanbod op alle
scholen van voortgezet onderwijs (vo) in
Helmond. Kurzweil is een computerprogramma dat vooral een tool is voor
leerlingen met meer dan gemiddelde
dyslexie. Met Kurzweil kunnen zij teksten
laten voorlezen, teksten samenvatten,
woordjes leren etc. Er kan ook gewerkt
worden met speciale digitale schoolboeken
die geschikt zijn voor Kurzweil. In het primair
onderwijs (po) werken alle Helmondse
scholen met dit programma. Zo kunnen
dyslectische leerlingen in het vo verder met
de juiste ondersteuning. Dyslexie hoeft zo
geen enkele belemmering meer te zijn voor
een leerling om een diploma te behalen op
het juiste cognitieve niveau.

PIONIERS PASSEND ONDERWIJS
SWV
Helmond-Peelland
VO
was
vorig
schooljaar, samen met Sterk VO en ZuidKennemerland (po), pionier in passend
onderwijs. Dit houdt in dat SWV HelmondPeelland VO een jaar eerder is gestart met de
invoering van passend onderwijs. Op de website
van passend onderwijs werden regelmatig
teksten geplaatst van de pioniers. Deze zijn nu
gebundeld en te vinden op onze website.

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

Optie facilitering integratieklas
Uitgave van Samenwerkingsverband Helmond-Peelland VO – www.swv-peelland.nl – info@swv-peelland.nl – (0492) 58 89 97

