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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 collegaboekje in. Deze
maand: Marij Kruitwagen

Functie:
Afdelingsleider brugklas
Organisatie/school:
Jan van Brabant College (Molenstraat)
Het leukste aan mijn werk is:
Leerlingen van groep 8 binnen te zien komen,
wegwijs te maken op de middelbare school en
te zorgen dat ze hun leerroute goed kunnen
volgen. Dat doe ik samen met het
brugklasteam, de mentoren.
Hiervoor kun je mij wakker maken:
Liever niet…
Val mij vooral niet lastig met:
Roddels
Mijn tip voor een gelukkig leven is:
Werk met plezier en zie alles als een
uitdaging

VASTGESTELDE
NOTITIES
Op 13 juni 2016 vond de laatste vergadering
dit schooljaar van het algemeen bestuur
plaats. De vergadering vond plaats bij
‘Inclusief’ van Atlant Groep. Als afsluiting
van het schooljaar vond er een lunch plaats,
waarvoor ook de voorzitters van de
netwerken en het personeel van SWV
Helmond-Peelland VO uitgenodigd waren.
Tijdens de vergadering is er een notitie
vastgesteld namelijk,
‘Verzuimproces
leerlingen’: samenwerkingsverbanden zijn
verantwoordelijk voor een dekkend aanbod
van onderwijs in de regio waarin zij actief
zijn. Een van de kenmerken van een goed
functionerend samenwerkingsverband is:
weinig tot geen thuiszitters. Daarom is er
afgesproken dat er een netwerk wordt
opgericht met verzuimcoördinatoren van de
aangesloten
scholen
in
ons
samenwerkingsverband. Tevens is er een
verzuimproces beschreven dat op iedere
school wordt uitgevoerd. De volledige notitie
kunt u hier vinden.

AANVRAAG LWOO/PRO
De aanvragen voor leerwegondersteunend
onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro)
voor groep 8 leerlingen, die in schooljaar
2017/2018 de overstap maken naar het
voortgezet onderwijs, dienen voor 12
september 2016 binnen te zijn via ons
digitale informatie systeem (DIS). Via deze
schermafbeeldingen kunt u zien welke
tabbladen ingevuld dienen te worden voor
12 september 2016 en welke voor 31
oktober 2016.

Ik geef het collegaboekje door aan:
Fred de Locht, leerkracht van groep 8 van
basisschool De Goede Herder
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THUISZITTERSPACT
De VO-raad, PO-raad, Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG) en de
ministeries van OCW, VenJ en VWS
hebben tijdens de eerste landelijke
thuiszitterstop op 13 juni 2016 in Utrecht
een thuiszitterspact ondertekend. In dit
pact staan afspraken die ertoe moeten
leiden dat het aantal thuiszitters de
komende jaren omlaag wordt gebracht.
Doel is dat in 2020 geen enkel kind langer
dan drie maanden thuiszit zonder een
passend aanbod. Op de thuiszitterstop
werd bekend dat oud-Kinderombudsman
Marc Dullaert aanjager voor het pact
wordt. Hij zal alle ondertekenaars en hun
achterban stimuleren om het aantal
thuiszitters fors te verminderen. De
ministeries van OCW en VWS zullen
voortaan jaarlijks een thuiszitterstop
organiseren om de voortgang in de gaten
te houden.

WERKBEZOEK KARIN
STRAUSS
Op 30 mei 2016 is kamerlid Karin Strauss
(VVD) op werkbezoek geweest bij SWV
Helmond-Peelland VO. Zij ging het
gesprek aan met onze voorzitter Hans
Schapenk en directeur Marja van Leeuwen
over de voortgang van passend onderwijs.

Bron: www.vo-raad.nl

ADAPTIEF TOETSEN
Kandidaten voor lwoo/pro hebben leerachterstanden die zijn gebleken uit het
leerlingvolgsysteem van de basisschool. Bij adaptieve toetsing door de basisschool worden
toetsen afgenomen die de leerling op basis van zijn eigen leerniveau redelijk zou moeten
kunnen maken. Een leerling die qua leerlijn in groep 6 zit, laat men niet een te moeilijke toets
van groep 8 maken. Het gebruik van de toets van groep 6 maakt de score niet alleen
betrouwbaarder, maar geeft ook meer inzicht in wat een leerling kan. De algemene regel is
dat voor een goede niveaubepaling een toetsversie gebruikt moet worden die het beste past
bij het feitelijke leerniveau van de leerling. Mocht bij de uitslag blijken dat bij nader inzien toch
niet juiste toetsversie is gekozen, dan dient er te worden door- of teruggetoetst. SWV
Helmond-Peelland VO hanteert bij de beoordeling van lwoo/pro de wettelijke regelgeving. In
deze regelgeving staat ‘adaptief toetsen’ ook benoemd. Meer informatie hierover kunt u
vinden op de website van DUO of bekijk de screenings- en testinstrumenten voor schooljaar
2016-2017.

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

