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COLLEGABOEKJE
Hoe goed ken jij je collega’s eigenlijk?
Iedere maand vult een medewerker van een
van de scholen/organisaties uit SWV
Helmond-Peelland ons vriendenboekje in.
Deze maand: Marco Corstiaans.

TIJDPAD 2016-2017
Op 11 april 2016 heeft het POSVO het
nieuwe tijdpad 2016-2017 vastgesteld.
Het tijdpad is bedoeld voor leerlingen die
in 2017 de overstap maken van het
primair onderwijs naar het voortgezet
onderwijs. In het tijdpad is onder andere
opgenomen: de werkwijze lwoo/pro, open
dagen vo-scholen en de inschrijfdagen.
Leerkrachten groep 8, intern begeleiders
en de zorgcoördinatoren van de voscholen kunnen aan de hand van het
tijdpad de juiste data terugvinden.

OUDERAVOND
“NIET GEMOTIVEERD?”
Functie:
Docent consumptieve beroepen
Organisatie/school:
Praktijkschool Helmond
Het leukste aan mijn werk is:
Leerlingen de kneepjes van het horecavak
mogen
bijbrengen.
De
afwisselende
werkzaamheden dragen er toe bij dat geen
dag hetzelfde is. Het is een genot om onze
leerlingen te zien genieten van de positieve
ervaringen die ze in onze keuken/restaurant
opdoen.
Hiervoor kun je mij wakker maken:
Zuurkoolschotel
Val mij vooral niet lastig met:
Leugens en negatieve opmerkingen

SWV Helmond-Peelland organiseert in
samenwerking met Autisme Steunpunt
Zuidoost-Brabant een avond voor
ouders en docenten die werken met
leerlingen
met
een
autismespectrumstoornis (ASS). Deze leerlingen
kunnen ongemotiveerd overkomen, tot
ergernis van ouders en docenten. Maar
is het ongemotiveerd of zit daar mogelijk
iets anders onder? Wat maakt dat
leerlingen niet reageren, onderuitgezakt
zitten, werk niet inleveren of niets doen
aan huiswerk? Welke componenten
maken dat een leerling gemotiveerd kan
zijn? Hoe krijg je hem weer bij de les?
De informatieavond vindt plaats op 19
mei om 19.30 uur bij SWV HelmondPeelland VO, Berkveld 19 in Helmond
(bij de Antoon van Dijkschool).
Aanmelden voor deze avond kan hier tot
en met 16 mei 2016.

Mijn tip voor een gelukkig leven is:
Pluk de dag en geniet van het leven
Ik geef het collegaboekje door aan:
Frank de Vocht. Zijn kennis van zaken en
positiviteit dragen bij aan een goede
samenwerking
wat ten goede komt aan onze
Optie
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leerlingen.
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MEIVAKANTIE
De scholen in SWV Helmond-Peelland VO
hebben van 25 april t/m 6 mei 2016
meivakantie. Ook de medewerkers van SWV
Helmond-Peelland VO zullen deze periode
(telefonisch) niet bereikbaar zijn.
Wij wensen onze lezers een prettige
vakantie.

JAARREKENING
Op 11 april 2016 heeft het algemeen
bestuur de jaarrekening 2015 vastgesteld.
In de jaarrekening zijn de financiële
gegevens van SWV Helmond-Peelland
VO te vinden. Verder is er een inhoudelijk
jaarverslag
te
vinden
waarin
de
activiteiten van SWV Helmond-Peelland
VO in 2015 beschreven staan. Bekijk het
jaarverslag en de jaarrekening hier.

SAMEN WERKT
Verschillende ambulante diensten uit
SWV Helmond-Peelland VO organiseren
op 28 september 2016 de conferentie
‘Samen werkt’. Tijdens deze middag
zullen verschillende ambulante diensten
zich presenteren door middel van
workshops. De conferentie is bedoeld
voor alle medewerkers uit het primairen voortgezet onderwijs in de regio
Helmond-Peelland. De middag vindt
plaats bij de Antoon van Dijkschool,
Berkveld 19 in Helmond van 13.30 –
17.00 uur. Er zijn geen kosten
verbonden aan deze middag. In juni zal
de definitieve uitnodiging verzonden
worden en start de mogelijkheid tot
inschrijving.

PROFESSIONALISERING
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 artikel
geschreven over het project. Iedere
maand zullen wij een artikel plaatsen op
onze
website.
Deze
maand:
“Binnenboord blijkt succesformule door
het Dr.-Knippenbergcollege”.

AANVRAAG LWOO/PRO
Zoals in het tijdpad te lezen is, kan het
primair onderwijs en het speciaal
(basis)onderwijs aanvragen doen voor
lwoo/pro voor leerlingen die in 2017 de
overstap maken naar het voortgezet
onderwijs. Deze aanvraag verloopt via
ons digitale informatiesystem (DIS). Om
hier toegang tot te krijgen, dient één
contactpersoon van de po/s(b)o-school
inloggegevens te hebben. Wanneer u
graag inloggegevens ontvangt om een
aanvraag lwoo/pro te kunnen doen in
DIS, stuur dan een e-mail naar vo@swvpeelland.nl met daarin de gegevens van
de
contactpersoon
(e-mailadres,
telefoonnummer,
naam,
functie,
adresgegevens school). Wij zullen u
snel toegang geven tot DIS zodat u de
aanvraag kunt opstarten.

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
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