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SCHOOL VAN DE MAAND:
Commanderij College in
Gemert/Laarbeek
Iedere maand staat er een afbeelding van
een
aangesloten
school
uit
ons
samenwerkingsverband in onze nieuwsbrief.
Deze maand het Commanderij College. Het
Commanderij College heeft vier vestigingen.
Het praktijkonderwijs is te vinden aan de
Pater van den Elsenstraat in Gemert.
Leerlingen met een vmbo-advies kunnen
terecht op de locatie St. Josephstraat in
Gemert of de locatie Muzenlaan in Beek en
Donk. De locatie die havo, vwo en
gymnasium aanbiedt, is gevestigd aan de
Sleutelbosch in Gemert. Het Commanderij
College telt in totaal 2.687 leerlingen
verspreid over de vier locaties.
Meer informatie vindt u op de website van
het Commanderij College.

AFSCHEID
ADDIE SMOLDERS:
“De leerlingen voor wie leren niet
vanzelf gaat, zijn het waard!”
Op 8 december 2014 heeft Addie
Smolders, bestuurder van SSOE en
secretaris van het dagelijks bestuur van
SWV Helmond-Peelland VO, afscheid
genomen binnen het algemeen bestuur.
Addie is vanaf 10 december 2014 met
pensioen gegaan. Marije Hetroijs,
bestuurder van Berkenschutse, zal de
rol van secretaris binnen het dagelijks
bestuur op zich nemen. Addie over
haar afscheid en SWV HelmondPeelland VO: “het mooie van dit SWV is
dat we én een visie hebben ontwikkeld
en een ambitie hebben geformuleerd én
dat we aan de slag zijn gegaan en al
doende steeds verder ontwikkelen en
bijstellen. Dit SWV is echt een
‘schoolvoorbeeld’ van een lerende
organisatie. Ik wens iedereen heel veel
succes voor de komende jaren. De
leerlingen voor wie leren niet vanzelf
gaat zijn het waard!”. Op onze website
leest u meer over de ervaringen van
Addie als DB-lid. SWV HelmondPeelland VO bedankt Addie voor haar
inzet en wenst Marije succes met het
invullen van haar rol als DB-lid.

KERSTVAKANTIE
Commanderij College v.l.n.r.: praktijkonderwijs
te Gemert, vmbo te Gemert, vmbo te Laarbeek
en havo/vwo te Gemert

Van 22 december 2014 t/m 2 januari
2015 is het kerstvakantie in SWV
Helmond-Peelland VO. Ook wij zullen in
deze periode telefonisch niet bereikbaar
zijn. Wij wensen onze lezers prettige
feestdagen en een voorspoedig 2015.
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AANMELDEN VSO
In SWV Helmond-Peelland VO vindt de aanmeldingsperiode plaats van 10 – 21 maart. In ons
SWV is afgesproken dat leerlingen zich altijd melden bij een reguliere vo-school. Deze school
neemt dan de zorgplicht op zich en mocht die van mening zijn dat er extra ondersteuning
nodig is, dan vraagt deze school dat aan bij het SWV (ACT). Dat betekent dat een leerling
kan pas worden aangemeld bij het vso als hij/zij beschikt over een
toelaatbaarheidsverklaring(tlv). Voor leerlingen uit groep 8 die mogelijk in aanmerking komen
voor het voortgezet speciaal onderwijs, kan de po/s(b)o-school een vooraanvraag doen bij de
ACT. De ACT formuleert een zogenaamd preadvies. Als in dit preadvies is opgenomen dat de
leerling in aanmerking komt voor een tlv, dan informeert de po/s(b)o-school de ouders, die
zich dan bij een vso-school kunnen aanmelden. Alle andere leerlingen melden zich aan bij
een reguliere vo-school. De Aloysiusstichting heeft een folder verspreid voor ouders van
leerlingen met een tlv of een preadvies vso. Jac Verstegen, bestuurder van de
Aloysiusstichting zegt hierover: “deze folder geeft informatie over het registreren en
aanmelden van de leerling op een vso-school binnen de Aloysiusstichting. De folder wordt
alleen uitgereikt aan ouders van leerlingen met een tlv of een preadvies vso.”

HUISVESTING

ORTHOPEDAGOOG

Zoals in de vorige nieuwsbrief is
aangegeven, verhuist SWV HelmondPeelland VO samen met SWV HelmondPeelland PO in januari 2015 naar de
Antoon van Dijkschool. Op 14 januari zal
onze nieuwe huisvesting feestelijk
geopend worden. Genodigden zijn
welkom vanaf 14.30 uur voor een
interessante lezing van de heer De Vries
over ouderbetrokkenheid. Vanaf 16.00
uur zijn belangstellenden welkom om
ons nieuwe kantoor te bezichtigen en
deel te nemen aan de receptie. Mocht u
belangstelling hebben voor de receptie,
geef dit dan door vóór 5 januari 2015 via
vo@swv-peelland.nl.
Bekijk de uitnodiging op onze website.
Ons nieuwe bezoek- en adresadres is:
Berkveld 19, 5709 AE in Helmond,
postbus 551, 5700 AN in Helmond. Het
nieuwe telefoonnummer is: 0492-792700

Vanaf 1 december 2014 is Cecilia
Schaars werkzaam binnen de ACT.
Cecilia stelt zich graag voor: “Na mijn
studie orthopedagogiek heb ik mij gericht
op een loopbaan binnen het onderwijs. Bij
de Hertog van Brabantschool heb ik veel
ervaring opgedaan op gebied van
diagnostiek en onderwijs aan leerlingen
met leer-en gedragsproblemen. Mijn
belangstelling is gegroeid voor meer
complexe
ontwikkelingsvraagstukken
binnen het onderwijs. In 2002 is mijn
werkveld uitgebreid bij SWV VO Brabant
noordoost 3006. Als lid van de PCL ben
ik vanuit een andere rol gericht op
onderwijs aan leerlingen met specifieke
ondersteuningsbehoeften. Mijn intentie is
om
vanuit
mijn
discipline
een
handelingsgerichte bijdrage te leveren
aan
het
toewijzen
van
extra
ondersteuning.
Dit
in
goede
samenwerking met de overige leden van
de ACT, Huib en Hannie.”
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