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COLLEGABOEKJE
Hoe goed ken jij je collega’s eigenlijk?

PROCEDURE LWOO/PRO

Iedere maand vult een medewerker van een van
de scholen/organisaties uit SWV HelmondPeelland ons collegaboekje in. Deze maand:
Inge Bellemakers

De afgelopen weken ontvingen wij veel vragen
over lwoo/pro van ouders en scholen. Veel van
deze vragen hebben dezelfde strekking. Een van
de vragen lichten we hier toe:

Functie:
Onderwijsassistent

Wanneer ontvangen ouders een preadvies
lwoo/pro?
De ouders van leerlingen die hebben meegedaan
aan de toets lwoo/pro ontvangen per e-mail een
positief of negatief preadvies op de vooraanvraag
lwoo of pro zoals gedaan door de basisschool. We
hebben helaas moeten vaststellen dat heel veel
aanvragen niet direct in behandeling konden
worden genomen. De twee belangrijkste redenen
zijn:
- De tabbladen in DIS zijn niet (voldoende)
ingevuld;
- De door de aanvragende school gebruikte
toets om de leerachterstand te bepalen,
sluit niet aan bij het niveau van de leerling
(adaptief toetsen).
Voor alle leerlingen voor wie de aanvragen
compleet waren én die adaptief zijn getoetst, geldt
dat uiterlijk 27 februari 2017 door SWV HelmondPeelland VO een preadvies wordt verstrekt.
Voor alle leerlingen voor wie de aanvragen
incompleet waren of die niet adaptief getoetst zijn
(scholen krijgen de gelegenheid de gegevens aan
te vullen, dan wel de toetsing opnieuw te doen),
kan die garantie niet worden gegeven. Deze
leerlingen zullen later dit schooljaar een preadvies
ontvangen.

Organisatie/school:
Antoon van Dijkschool
Het leukste aan mijn werk is:
Elke dag weer de uitdaging aangaan met onze
fantastische leerlingen waar ik zo van geniet
Hiervoor kun je mij wakker maken:
Laat mij maar lekker liggen, des te gezelliger
ben ik de dag erop!
Val mij vooral niet lastig met:
Administratie en eindeloos vergaderen. Laat mij
maar lekker werken met onze leerlingen
Mijn tip voor een gelukkig leven is:
Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd.
Dus vooral genieten!
Ik geef het collegaboekje door aan:
Gerda Schatorje van de Sprong

Aanvragende scholen kunnen het preadvies
terugvinden in DIS. Zodra de status is veranderd
in ‘BESLUIT’, is er een preadvies afgegeven. Hier
kunt u zien waar het preadvies terug te vinden is.
Strijdige criteria
Leerlingen die een preadvies met zogenaamde
strijdige criteria ontvangen, kunnen zowel in
aanmerking komen voor lwoo als voor pro.
De vo-school die voor deze leerlingen een
definitieve aanvraag lwoo of pro doet, moet in de
aanvraag gemotiveerd aangegeven waarom voor
lwoo dal wel pro gekozen wordt.
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INFORMATIE
BIJEENKOMSTEN

AUTISME STEUNPUNT
ZUIDOOST-BRABANT

In de maanden mei en juni zullen SWV
Helmond-Peelland PO en VO informatiebijeenkomsten
verzorgen
voor
de
contactpersonen lwoo/pro binnen de poen vo-scholen: ofwel, iedereen binnen de
school die zich bezighoudt met de
aanvragen
lwoo/pro.
Tijdens
deze
bijeenkomst
worden
de
volgende
onderwerpen behandeld:
 Lwoo/pro: wat is het en wat betekent
het voor leerlingen?
 Wie komen er voor lwoo/pro in
aanmerkingen? (leerachterstanden,
adaptief toetsen en criteria)

Hoe
worden
de
toetsen
georganiseerd en wat is de rol van
het po, vo en de samenwerkingsverbanden?

Onze collega Hannie Smolders is
geïnterviewd voor de nieuwsbrief van
Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant. In
haar interview vertelt ze wanneer de
adviescommissie toewijzingen (ACT) de
expertise van het Autisme Steunpunt
inschakelt en welke ondersteuning zij
bieden. Het volledige interview leest u hier
terug.

De bijeenkomsten vinden plaats op 16 mei,
18 mei, 23 mei, 6 juni en 8 juni op
verschillende locaties in het swv.
Inschrijven voor de bijeenkomsten kan
vanaf 1 maart 2017.

OUDERAVOND
11 APRIL 2017
Op 11 april 2017 organiseert SWV
Helmond-Peelland VO in samenwerking
met SWV Helmond-Peelland PO en het
Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant een
ouderavond. De avond zal in het teken
staan van de overstap van het primair
onderwijs (po) naar het voortgezet
onderwijs (vo) voor leerlingen met
(kenmerken) van autisme. Inschrijven
voor deze ouderavond kan vanaf 1 maart
2017.

CARNAVALSVAKANTIE
In de week van 27 februari 2017 hebben de
scholen binnen SWV Helmond-Peelland VO
carnavalsvakantie. De medewerkers van
SWV Helmond-Peelland VO zullen deze
week ook afwezig zijn. Op 6 maart 2017
staan wij u weer graag te woord.
Wij wensen u een prettige vakantie.

CONFERENTIE
20 APRIL 2017
Op 20 april 2017 organiseert SWV HelmondPeelland VO samen met de gemeente
Helmond en in samenwerking met de overige
gemeenten, mbo en SWV Helmond-Peelland
PO de conferentie ‘samen maken we het
verschil voor onze jeugd’. De conferentie is
bedoeld voor professionals uit het onderwijs
en
de
gemeenten
die
regelmatig
samenwerken. Tijdens de conferentie zullen
de genodigden verschillende workshops
volgen met het doel dat men elkaars rollen en
verantwoordelijk-heden nog beter leert
kennen.
Hebt u een uitnodiging ontvangen voor deze
conferentie, maar bent u nog niet aangemeld?
Meld u dan snel aan via de link die vermeld
staat in de uitnodiging!

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