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SCHOOL VAN DE MAAND:
Vakcollege Helmond
Iedere maand staat er een afbeelding van
een
aangesloten
school
uit
ons
samenwerkingsverband in onze nieuwsbrief.
Deze maand: het Vakcollege Helmond. Het
Vakcollege Helmond is een deelschool van
OMO Scholengroep Helmond en heeft twee
locaties: De Ruusbroeclaan voor de
onderbouw en de Keizerin Marialaan voor de
bovenbouw. De school telt in totaal 716
leerlingen. Leerlingen met een vmbo-basisberoepsniveau en vmbo-kaderniveau volgen
les op het Vakcollege. Meer informatie over
het Vakcollege Helmond, kunt u vinden op
hun website.

INFORMATIEAVOND
‘OVERSTAP PO-VO’
Op 8 oktober 2015 organiseert SWV
Helmond-Peelland een informatieavond
voor ouders van leerlingen uit groep 8
die in 2016 de overstap gaan maken
naar het voortgezet onderwijs. Deze
avond is vooral bedoeld voor ouders
met kinderen die in het primair
onderwijs extra onderwijsondersteuning
nodig hebben gehad. We vertellen u
deze avond meer over de wijze waarop
de onderwijsondersteuning in het
voortgezet
onderwijs
wordt
vormgegeven. Er wordt een korte
presentatie gegeven en er is voldoende
ruimte om vragen te stellen.
De informatieavond start om 19.30 uur
(inloop vanaf 19.00 uur) en eindigt om
21.00 uur. Het vindt plaats bij SWV
Helmond-Peelland, Berkveld 19 in
Helmond (bij de Antoon van Dijkschool).
Aanmelden kan via http://aanmeldenswv3008.nl/. Voor meer informatie kunt
u contact opnemen via vo@swvpeelland.nl of via (0492) 792 700.

CLUSTER 2

Vakcollege Helmond
(boven: Ruusbroeclaan, onder: Keizerin
Marialaan)

Binnen de Wet passend onderwijs is
de ondersteuning anders geregeld
voor de cluster 2 leerlingen dan voor
de cluster 3 en 4 leerlingen. De
bekostiging voor deze leerlingen
verloopt
niet
via
het
samenwerkingsverband.
In
de
brochure van de Taalbrug vindt u
meer informatie over hoe deze
bekostiging verloopt.

LEREN IN BRAINPORT
Hoe ziet de toekomst van het onderwijs eruit? Wat gaat er veranderen en waar kunnen we
ons op voorbereiden? Wat wordt de rol van leraren? Op 13 en 14 oktober 2015 organiseert
Brainport een festival in Eindhoven. Meer informatie vindt u hier.
Optie facilitering integratieklas
Uitgave van Samenwerkingsverband Helmond-Peelland VO – www.swv-peelland.nl – vo@swv-peelland.nl – (0492) 792 700
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PROFESSIONALISERING

TLV-AANVRAGEN EN DIS

Zoals u in de vorige nieuwsbrieven hebt
kunnen lezen hebben vo-scholen in ons
samenwerkingsverband
een
project
opgestart ter verbetering van de
basisondersteuning binnen de scholen.
Iedere school heeft een eigen project
aangevraagd bij het samenwerkingsverband. De scholen hebben een
redactioneel artikel geschreven over het
project. Iedere maand zullen wij een
redactioneel artikel plaatsen op onze
website. Deze maand: “Zorg voor
structuur binnen IVO-Deurne” door IVODeurne.

Begin september is er een brief
verspreid naar de vso-scholen in het
samenwerkingsverband over o.a. het
invullen
van
het
digitale
informatiesysteem (DIS)
voor het
aanvragen
van
een
toelaatbaarheidsverklaring (tlv). Alle velden van
DIS moeten volledig worden ingevuld (en
er kan niet meer worden verwezen naar
toegevoegde bestanden). Het bestuur wil
graag managementgegevens uit DIS
halen en alleen met een volledig
ingevuld dossier is dit mogelijk.
Vanaf 1 augustus 2016 zijn de RECindicaties voor het vso niet meer geldig.
Vso-scholen kunnen indien nodig voor
deze datum tijdig een tlv aanvragen bij
de adviescommissie toewijzingen (ACT).
Alle aanvragen worden inhoudelijke
getoetst.

LWOO/PRO
Vanaf 1 januari 2016 zijn de
samenwerkingsverbanden
verantwoordelijk voor de bekostiging
lwoo/pro. Voor 14 september hebben de
po/s(b)o-scholen de aanvraagformulieren
aangeleverd bij SWV Helmond-Peelland
voor de leerlingen die mogelijk in
aanmerking komen voor lwoo/pro. Deze
leerlingen gaan van september tot
december de lwoo/pro-toetsen maken op
de sbo- en vo-scholen. SWV HelmondPeelland VO werkt volledig digitaal,
ouders en leerlingen ontvangen zo snel
mogelijk de uitnodiging met informatie
per e-mail. Voor 1 april 2016 is bekend
welke leerlingen een preadvies pro en
een aanwijzing lwoo hebben.

VSV
Op 8 oktober 2015 vindt er een
bijeenkomst plaats met als thema:
“signaleren van VSV” (vroegtijdig
schoolverlaten). Deze middag wordt
georganiseerd
door
‘aanval
op
schooluitval Zuidoost-Brabant’. Voor
meer informatie over deze bijeenkomst,
kunt
u kijken op de website
www.aanvalopschooluitval-zob.nl.

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

Optie facilitering integratieklas
Uitgave van Samenwerkingsverband Helmond-Peelland VO – www.swv-peelland.nl – vo@swv-peelland.nl – (0492) 792 700

