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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 HelmondPeelland ons collegaboekje in. Deze maand:
Ilse Lathouwers

Functie:
Medewerker lwoo/pro
Organisatie/school:
SWV Helmond-Peelland VO
Het leukste aan mijn werk is:
Allereerst het werken in een top team ;-)
Hierin wordt altijd gekeken naar nieuwe
uitdagingen die ik aan kan gaan om mezelf
verder te ontwikkelen. Daarnaast leer ik iedere
dag bij van de expertise van mijn collega’s.
Hiervoor kun je mij wakker maken:
Liever niet..
Val mij vooral niet lastig met:
Onrechtvaardigheid
Mijn tip voor een gelukkig leven is:
Genieten van de dingen die je hebt en kan
doen.
Ik geef het collegaboekje door aan:
Jori Lathouwers, m’n hardwerkende broer als
docent Aardrijkskunde op het Carolus
Borromeus College.

INFORMATIE
BIJEENKOMSTEN
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 toetsen
en 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?
De bijeenkomsten vinden plaats op 16 mei,
18 mei, 23 mei, 6 juni en 8 juni op
verschillende locaties in het swv. U kunt
zich via deze link inschrijven voor een van
de bijeenkomsten. Graag tot dan!

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 via deze link.
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UPDATE 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. De 300 beschikbare plekken
zijn inmiddels volgeboekt. Vanaf nu kunnen de
aangemelde personen zich inschrijven voor de
workshops.
Wij vertrouwen erop dat het een leerzame dag
wordt!

AANSLUITING
ONDERWIJS – JEUGDHULP
SWV Helmond-Peelland VO heeft in
samenwerking met SWV Helmond-Peelland
PO en de aangesloten gemeenten een
opdracht uitgezet om de aansluiting
onderwijs – jeugdhulp te onderzoeken op de
werkvloer binnen de verschillende scholen en
gemeenten. Er zullen vragenlijsten verspreid
worden o.a. richting jeugdprofessionals,
zorgcoördinatoren en intern begeleiders. Wij
vragen daarom om uw medewerking
wanneer u een vragenlijst rondom dit thema
ontvangt. Hiermee hopen we dat de
verbinding tussen de jeugdprofessional en
zorgcoördinator nog beter verloopt. Later dit
jaar zullen er per gemeente gesprekken
worden georganiseerd waar professionals
voor worden uitgenodigd.

AUTISME EN GEDRAG
Op maandagavond 3 april 2017 organiseert
Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant een
lezing rondom ‘autisme en gedrag’. Tijdens
deze lezing wordt de kennis over autisme
ingezet om gedrag te duiden. Gedrag is als het
topje van een ijsberg: het is wat gezien wordt.
In de lezing wordt gekeken naar wat er onder
de oppervlakte zit. Bekijk deze link voor meer
informatie of om u aan te melden voor de
lezing.

CASUÏSTIEK
BESPREKING
SWV
Helmond-Peelland
VO
voert
regelmatig besprekingen rondom casussen
waarbij zaken mogelijk anders hadden
kunnen verlopen. Deze gesprekken worden
gevoerd
door
een
externe
procesbegeleider,
die
verschillende
interviews afneemt met betrokkenen.
Voordat
een
casuïstiekbespreking
plaatsvindt, wordt er contact opgenomen
met ouders en om toestemming gevraagd.
Ouders worden ook geïnterviewd over de
gang van zaken. Naderhand wordt er een
plenaire terugkoppeling gegeven met een
feitenrelaas waar in ieder geval bij zijn
betrokken: de zorgcoördinator, jeugdprofessional,
beleidsambtenaar,
SWV
Helmond-Peelland VO, leerplichtambtenaar
en het primair onderwijs indien van
toepassing.
Tot
slot
worden
er
aanbevelingen gedaan om de casus af te
ronden en/of door verbeterpunten voor de
toekomst te benoemen.

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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