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SCHOOL VAN DE MAAND:
Mytylschool
Iedere maand staat er een afbeelding van
een
aangesloten
school
uit
ons
samenwerkingsverband
in
onze
nieuwsbrief. Deze maand: Mytylschool
Eindhoven. De Mytylschool is een school
voor speciaal (voortgezet) onderwijs voor
leerlingen met een lichamelijke en/of
functiebeperking en voor leerlingen met
een meervoudige handicap. Mytylschool
Eindhoven is een deelschool van de
Stichting
Speciaal
Onderwijs
en
Expertisecentra (SSOE). Er zitten 174
leerlingen op deze school in de leeftijd van
4 tot 20 jaar. De school kent twee
uitstroomprofielen: vervolgonderwijs en
arbeid.
Meer
informatie
over
de
Mytylschool kunt u vinden op hun website.

INFORMATIETOETS
Informatie is essentieel. Zeker wanneer
ouders en scholen op zoek zijn naar een
passende onderwijsplek voor een kind.
Goed geïnformeerde ouders zijn goed
voorbereide
gesprekspartners
voor
scholen en samenwerkingsverbanden.
Daarom ontwikkelde Ouders & Onderwijs
in samenwerking met samenwerkingsverbanden de informatietoets. Deze
informatietoets draagt bij aan voor ouders
begrijpelijke informatie. Ook wij als
samenwerkingsverband
vinden
het
belangrijk dat ouders goed geïnformeerd
worden. De informatietoets kunt u hier
vinden.

PROFESSIONALISERING
De Mytylschool te Eindhoven

KERSTVAKANTIE
Van 21 december 2015 t/m 1 januari
2016 is er kerstvakantie op de scholen in
SWV Helmond-Peelland VO. Ook SWV
Helmond-Peelland VO zal deze dagen
telefonisch niet bereikbaar zijn. Op 4
januari 2016 staan wij u weer graag te
woord. Wij wensen u fijne feestdagen en
een goed 2016.

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:
“Professionalisering in het kader van
passend onderwijs” door het Jan van
Brabant College.

Optie facilitering integratieklas
Uitgave van Samenwerkingsverband Helmond-Peelland VO – www.swv-peelland.nl – vo@swv-peelland.nl – (0492) 792 700
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TERUGBLIK 2015
Marja van Leeuwen, directeur SWV
Helmond-Peelland VO, blikt terug op 2015:
“Aan het eind van het jaar kijken we graag
terug. Ook ik doe dat. Het was het jaar
waarin we ons voorbereidden op een
nieuwe taak: toewijzing van lwoo/pro.
Samenwerking met onze collega’s van het
SWV PO is ook bij dit thema van groot
belang: des te prettiger is het dat we nu
alweer een jaar ons kantoor naast elkaar
hebben en dezelfde voordeur delen. Het is
goed te horen en zien dat de scholen zich
blijven inzetten om de juiste antwoorden te
zoeken
voor
elke
onderwijsvraag.
Als samenwerkingsverband komen we vaak
in beeld voor de leerlingen die net dat extra
beetje ondersteuning nodig hebben. Wat
ons betreft mag dat nog eerder zodat we
samen
veel
(groter)
leed
kunnen
voorkomen. Het afgelopen jaar zagen we
een positieve verandering: ouders, scholen,
jeugdhulp, leerplicht en samenwerkingsverbanden weten elkaar (nog) sneller te
vinden. Niet altijd zijn er pasklare
oplossingen en er komen nog veel
uitdagingen op ons pad, maar er is een
belangrijke slag gemaakt: we zetten ons
samen in om tot de best mogelijke
oplossing te komen, en dat verdient
waardering. Ik wens dat we, ieder vanuit
zijn eigen rol en taak, ook volgend jaar op
deze prettige wijze mogen samenwerken
aan de belangrijke opdracht waar we voor
staan. Goed nieuwjaar.”

AANVAL OP
SCHOOLUITVAL
De regiegroep vo-mbo-arbeid houdt zich
bezig met het voorkomen van vroegtijdig
schoolverlaters (VSV). In onze regio is een
nieuw regionaal programma opgesteld
waarin de volgende ambities worden
nagestreefd:
 Voor iedere schoolbare en leerbare
jongere in de regio de voor die
persoon
meest
passende
kwalificatie – bij voorkeur diploma
 Iedere niet schoolbare jongere in de
regio het beste (tijdelijke) alternatief
bestaande uit een combinatie van
onderwijs/arbeid en/of hulpverlening
 Iedere niet leerbare jongere in de
regio de beste route naar een
duurzame plek op de arbeidsmarkt
of andere vorm van dagbesteding
 Het perspectief van alle jongeren
voor wie het nodig is, hebben we in
beeld
Meer informatie over VSV kunt vinden op
de website van ‘aanval op schooluitval’.

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

