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Alstublieft,
Onze eerste nieuwsbrief
Op 1 augustus 2013 is ons
samenwerkingsverband HelmondPeelland VO begonnen met passend
onderwijs. Dit is een jaar eerder dan de
landelijke invoering. Wij behoren
daarmee tot een van de drie pioniers.
Nu 2013 ten einde loopt, is het tijd om
terug te kijken en vooruit te zien. Er is het
afgelopen jaar veel werk verzet in ons
samenwerkingsverband. Door o.a.
docenten, ondersteuningsplanraad,
bestuurders, zorgcoördinatoren en door
medewerkers van het
samenwerkingverband.
Het komende jaar liggen er weer heel

veel uitdagingen op ons te wachten. Bij
een nieuw jaar horen goede voornemens.
Ook het komende jaar blijven we ons
inzetten om elke leerling in ons
samenwerkingsverband de best passende
onderwijsplaats te bieden. Een ander
voornemen dat vandaag al vorm krijgt is
deze nieuwsbrief. We gaan u in de
toekomst regelmatig op de hoogte
houden over passend voortgezet
onderwijs in onze regio. Suggesties voor
onderwerpen zijn altijd welkom.
Fijne feestdagen en een goed 2014.
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Wat is passend onderwijs?

Wat doen we?

Goed onderwijs voor alle leerlingen, ook
voor leerlingen die extra ondersteuning
nodig hebben. Elk kind heeft recht op
goed onderwijs. Voor de meeste kinderen
is het reguliere onderwijs de beste plek
want dat biedt de beste voorbereiding op
een vervolgopleiding, meedoen in de
samenleving en zelfredzaamheid. Als het
echt nodig is, kunnen kinderen naar het
speciaal onderwijs. De ontwikkeling van
het kind en de ondersteuning in het
onderwijs staan centraal. Ouders worden
bij de keuze nauw betrokken. Wanneer u
nog vragen heeft over de invoering van
passend onderwijs, dan kunt u op de
website kijken.

Als samenwerkingsverband geven we
uitvoering aan de Wet passend onderwijs.
Hoe we dat doen, staat beschreven in ons
ondersteuningsplan. Hierin kunt u lezen
welke scholen er bij ons
samenwerkingsverband zijn aangesloten,
welke basisondersteuning er op elke
school in het samenwerkingsverband in en
welke extra ondersteuning we gaan
inzetten voor leerlingen die dat nodig
hebben om onderwijs te volgen.
Ons eerste ondersteuningsplan is een jaar
geldig. U kunt dit vinden op onze website
bij downloads. Eind maart zal het nieuwe
ondersteuningsplan voor de komende vier
jaar hier te vinden zijn.
Voor wie algemene informatie wil over
passend onderwijs, verwijzen we naar de
website van het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen. Deze website
biedt veel informatie: voor ouders,
bestuurders, docenten en andere
geïnteresseerden.

Wie zijn wij?
Het samenwerkingsverband is een
stichting. Deze wordt bestuurd door 14
schoolbestuurders van de aangesloten
scholen. Drie van hen vormen het
dagelijks bestuur en de andere elf
functioneren als algemeen bestuur. In
totaal verrichten vijf mensen (3,3) fte
werkzaamheden voor het
samenwerkingverband: Hannie, Huib,
Jack, Lenneke en Marja. Afgezien van de
financiële man, die zijn werkzaamheden
verricht vanuit het Commanderij College
te Gemert, zijn wij gehuisvest in het
Vakcollege aan de Keizerin Marialaan te
Helmond.

Samenwerkingsverband Helmond-Peelland VO
Keizerin Marialaan 4, 5702 NR Helmond
(0492) 58 89 97
info@swv-peelland.nl

Wat houdt ons o.a. bezig?
Inventarisatie
Het samenwerkingsverband beslist sinds
de invoering van passend onderwijs voor
welke leerlingen het speciaal onderwijs
nodig is. Voorheen vroegen ouders een
indicatie voor speciaal onderwijs aan en
nu vragen scholen een
toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan voor
het speciaal onderwijs. De Permanente
commissie leerlingenzorg (PCL) geeft het
samenwerkingsverband advies over deze
aanvragen. Natuurlijk willen we nu al een
beeld hebben welke leerlingen er mogelijk
extra ondersteuning in het VO nodig
hebben om onderwijs te volgen. Om die
reden bezoekt de PCL tot 15 februari bijna
50 basisscholen (ook speciaal {basis}
onderwijs) en bespreekt dossiers van

meer dan 200 leerlingen. Dit zijn allemaal
leerlingen die de overstap gaan maken
naar het voortgezet onderwijs en van wie
de basisschool het belangrijk vindt dat het
voortgezet onderwijs over aanvullende
informatie beschikt. Ouders hebben via de
school van hun kind toestemming gegeven
deze dossiers in te zien. De PCL bezoekt
de basisscholen en bespreekt de
leerlingendossiers om zo, in een gesprek
met basisschool , voldoende gelegenheid
te hebben samen te onderzoeken welke
ondersteuning per leerling nodig is om
onderwijs te (kunnen) volgen.
Als de ouders van deze leerlingen in maart
hun kinderen aanmelden bij een school
van keuze, is er al veel voorwerk gedaan
en zullen ze snel horen hoe de
onderwijsondersteuning op school vorm
gaat krijgen.
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