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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:
Wendy de Jong

Functie:
Coördinator Wetenschapsoriëntatie,
Internationalisering, Brainport en nog een paar
uurtjes als docent Frans
Organisatie/school:
Dr.-Knippenbergcollege en OMO SG Helmond
Het leukste aan mijn werk is:
De samenwerking met leerlingen waardoor het
onderwijs die inhoud en vorm krijgt die nodig is om
ieder kind, iedere leerling tot zijn of haar recht te
laten komen. Daarnaast geniet ik van de
samenwerking met collega's die keer op keer hun
onderwijs bijstellen om het juiste te blijven doen
voor hun leerlingen en recht te blijven doen aan de
ontwikkeling en vorming van hun leerlingen.
Hiervoor kun je mij wakker maken:
Een goed verhaal
Val mij vooral niet lastig met:
Wat er allemaal niet kan in het onderwijs!
Mijn tip voor een gelukkig leven is:
Koester dat wat je hebt!

INFORMATIE
BIJEENKOMSTEN
In de maanden mei en juni verzorgen SWV
Helmond-Peelland PO en VO informatiebijeenkomsten voor de contactpersonen
lwoo/pro binnen de po- en 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?
Inmiddels hebben er drie bijeenkomsten
plaatsgevonden in Deurne, Helmond en
Someren. U kunt zich nog inschrijven voor
de geplande bijeenkomsten op 6 juni in
Gemert en 8 juni in Geldrop. Kijk voor meer
informatie of voor het aanmelden op onze
website.

NIEUWE DOWNLOADS
Om u op de hoogte te houden welke
downloads onlangs zijn toegevoegd op
onze website, vindt u hier maandelijks een
kort overzicht:
- Tijdpad 2017-2018
- Notulen algemeen bestuur 23
januari 2017
- Notulen OPR 24 november 2016
- E-magazine

Ik geef het collegaboekje door aan:
Rodger Zitter, Vakcollege Helmond
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ONDERSTEUNINGSPLAN

JIJ MAAKT HET
VERSCHIL

Het
ondersteuningsplan van een
samenwerkingsverband geeft aan hoe
leerlingen die extra ondersteuning nodig
hebben, in de regio een best mogelijke
passende onderwijsplek krijgen.
Een ondersteuningsplanperiode loopt
vier jaar. Dat betekent dat wij bezig zijn
met de voorbereidingen voor het
ondersteuningsplan 2018 – 2022. Wij
vragen de meningen van de leden van
onze netwerken ‘begeleiding en zorg’ en
‘zorgcoördinatoren’. Wij horen ook graag
uw
mening
over
het
huidige
ondersteuningsplan. Daarom hebben wij
een korte enquête gemaakt waarin de
vragen worden gesteld: ‘wat is goed?’,
‘wat kan beter?’ en ‘welke resultaten
dienen wij op te nemen in het nieuwe
ondersteuningsplan?’.
Wilt u met ons meedenken en ons
feedback geven op het huidige
ondersteuningsplan? U kunt het volledige
ondersteuningsplan bekijken of de korte
versie. Wij stellen uw mening zeer op
prijs!

Op 20 april 2017 organiseerden SWV
Helmond-Peelland VO en de gemeente
Helmond, in samenwerking met de
aangesloten gemeenten in het SWV, SWV
Helmond-Peelland PO en het ROC ter AA,
een conferentie: ‘samen maken we het
verschil voor onze jeugd’. De conferentie
was goed bezocht door professionals uit het
onderwijs (po, vo en mbo), de 10
verschillende gemeenten, jeugdhulp en
jeugdverpleegkundigen. De dag startte met
een plenaire opening met Addie Smolders
als dagvoorzitter, Marc Dullaert als
keynotespreker
en
bestuurders
die
professionals in het zonnetje zetten. De
deelnemers gingen vervolgens per fiets of
te voet naar verschillende locaties in
Helmond om workshops te volgen in
groepen van circa 10 personen. Afsluitend
vond er een theaterstuk plaats in de
Cacaofabriek en een informeel dinerbuffet.
Het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) heeft
een mooi e-magazine gemaakt als verslag
van de dag en een sfeerimpressie. We
kijken terug op een mooie, zonnige dag.

BEREIKBAARHEID
In verband met Pinksteren is het kantoor
van SWV Helmond-Peelland VO op
maandag 5 juni gesloten. Wij wensen u
prettige dagen.

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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