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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:
Jori Lathouwers

Functie:
Docent aardrijkskunde
Organisatie/school:
Carolus Borromeus College
Het leukste aan mijn werk is:
Dat elke dag in het onderwijs anders is.
Daarnaast is het enthousiasme van leerlingen
ontzettend fijn en hierdoor ga je (bijna) elke dag
met plezier naar je werk!
Hiervoor kun je mij wakker maken:
Een broodje kroket
Val mij vooral niet lastig met:
Profiteurs
Mijn tip voor een gelukkig leven is:
Werk om te leven en leef niet om te werken!

AOJ-MONITOR
In 2016 zijn SWV Helmond-Peelland PO en
VO gestart met het uitvoeren van de
monitor
Aansluiting
Onderwijs
en
Jeugdhulp (AOJ). Op basis van de reacties
van ouders en jongeren is het beeld over de
verbinding positief te noemen. Ook uit de
input van de professionals valt te herleiden
dat zij elkaar in de regio goed weten te
vinden als het gaat om de samenwerking en
de aansluiting tussen onderwijs en
jeugdhulp. SWV Helmond-Peelland heeft
ervoor gekozen de gegevens uit de
vragenlijst openbaar te maken. Meer
informatie over de AOJ-vragenlijst en hoe je
de gegevens kunt inzien, leest u hier.

LWOO/PRO-AANVRAGEN
IN DIS DOOR VO
De preadviezen lwoo en pro zijn begin van
dit jaar verstrekt aan ouders van leerlingen
die in augustus de overstap maken van het
primair onderwijs naar het voortgezet
onderwijs. Om dit preadvies om te zetten in
een definitieve aanwijzing lwoo of
toelaatbaarheidsverklaring pro (tlv-pro),
dient de vo-school een aanvraag te doen in
ons digitale informatiesysteem (DIS). Om
de beschikkingen voor 1 oktober 2017 te
ontvangen,
moeten
de
definitieve
aanvragen uiterlijk 1 augustus 2017
volledig aangeleverd te zijn via DIS. Een
handleiding voor deze aanvragen is te
vinden op onze website.

Ik geef het collegaboekje door aan:
Wendy de Jong, docente Frans op het dr.Knippenbergcollege en beleidsmedewerker
internationalisering.
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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!

MEIVAKANTIE
Van 24 april t/m 5 mei 2017 hebben de
scholen binnen SWV Helmond-Peelland
VO meivakantie. De medewerkers SWV
Helmond-Peelland VO zijn ook in deze
periode telefonisch niet bereikbaar.
Vanaf 8 mei zijn wij weer aanwezig. We
wensen u een fijne meivakantie!

TERUGBLIK
OUDERAVOND
Op 11 april 2017 organiseerde SWV
Helmond-Peelland VO in samenwerking
met SWV Helmond-Peelland PO en het
Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant een
ouderavond. De avond stond in het teken
van de overstap van het primair onderwijs
(po) naar het voortgezet onderwijs (vo)
voor leerlingen met (kenmerken) van
autisme. Er waren ruim 35 ouders
aanwezig die graag aan de slag wilden
met de tools zoals benoemd in de
presentatie. De ouderavond was een
onderdeel van het project ‘V(ASS)t en
zeker naar het vo’.

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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