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SCHOOL VAN DE MAAND:
MBS Eindhoven
Iedere maand staat er een aangesloten
school uit ons samenwerkingsverband in
onze nieuwsbrief. Deze maand: MBS
Eindhoven. De MSB Eindhoven is een
(v)so-school voor zeer moeilijk lerende
kinderen en jongeren van 4 tot 20 jaar. De
vso-afdeling bestaat uit 137 leerlingen
waarvan er negen uit SWV HelmondPeelland komen. Medio oktober 2016
betrekt de MBS een nieuwe locatie aan de
Venetiëstraat te Eindhoven. Voor meer
informatie over MBS Eindhoven kunt u
kijken op hun website.

SYMPOSIUM
HOOGBEGAAFDHEID

IRENE ROUTS
Vanaf begin 2016 versterkt Irene Routs
tijdelijk ons team. Zij behaalde onlangs
haar bachelor toegepaste psychologie.
Irene kent ons samenwerkingsverband al
een beetje omdat ze voorafgaand aan
haar huidige werkzaamheden, stage liep
bij het Varendonck College. Irene
inventariseert en vertaalt de uitslagen
van de toetsen lwoo/pro naar DIS. Ze is
naast Cecilia Schaars onze vraagbaak
wat betreft lwoo/pro. Binnen de ACT
heeft Cecilia een stem bij de advisering
lwoo/pro. Irene werkt maandag, dinsdag,
woensdag en vrijdag.

Op woensdag 2 maart organiseert de
Kenniskring hoogbegaafdheid wederom
een symposium over hoogbegaafdheid,
dit keer met de thema’s: autonomie,
betrokkenheid en competenties. Zij
hebben drie bijzondere sprekers en
workshopgevers bereid gevonden om hun
deskundigheid met u te delen. U bent van
harte uitgenodigd om op 2 maart collega’s
te ontmoeten, u te laten inspireren en
nieuwe inzichten op te doen. Het
symposium vindt plaats bij het Carolus
Borromeus College te Helmond en start
om 12.45 uur. Bekijk hier het volledige
programma. U kunt zich tot uiterlijk 26
februari inschrijven via deze link.

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

PROFESSIONALISERING

Op 18 februari 2016 was de Inspectie van
het onderwijs bij SWV Helmond-Peelland
VO op bezoek. Zij hebben diverse ronde
tafelgesprekken gevoerd met ouders,
zorgcoördinatoren en leidinggevenden.
Tevens bestond SWV Helmond-Peelland
VO op deze dag exact drie jaar waardoor
we de betrokkenen op iets lekkers
hebben getrakteerd. We willen de
aanwezigen hartelijk bedanken voor hun
komst op 18 februari.

Zoals u in de vorige nieuwsbrieven hebt
kunnen lezen zijn vo-scholen in ons
samenwerkingsverband
een
project
begonnen ter verbetering van de
basisondersteuning binnen de scholen. De
scholen hebben een artikel geschreven
over het project. Iedere maand zullen wij
een artikel plaatsen op onze website. Deze
maand: “Investeren in vakdocenten = winst
voor passend onderwijs door het Dr.Knippenbergcollege”

RAPPORT
ONDERWIJSCONSULENTEN

BESTUURLIJK OVERLEG
Op 27 januari 2016 heeft er een
bestuurlijk overleg plaatsgevonden
tussen de gemeenten en SWV
Helmond-Peelland PO en VO. Tijdens
dit overleg is er gesproken over de
transitie jeugdzorg en de stand van
zaken van passend onderwijs. Het
verslag is terug te vinden op onze
website.

Sinds de inwerkingtreding van de Wet
Passend zijn de Onderwijsconsulenten
inzetbaar bij problematiek rond plaatsing,
schorsing, verwijdering van leerlingen met
een extra ondersteuningsbehoefte. Ook
proberen onderwijsconsulenten oplossingen
te vinden voor kinderen die langdurig
thuiszitten
zonder
uitzicht
op
een
onderwijsplaatsing. Stichting Ondersteuning
Scholen en Ouders heeft een rapport
opgesteld met daarin de ervaringen
en
aanbevelingen van onderwijsconsulenten
over schooljaar 2014-2015. Het rapport is
terug te vinden op onze website.

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

