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AANVRAAGFORMULIER
LWOO/PRO
Zoals opgenomen in het tijdpad 2018/2019
kunnen po- en s(b)o-scholen voor 10
september 2018 leerlingen opgeven voor
een intelligentieonderzoek ten behoeve van
lwoo/pro. Voorwaarde is dat er voldoende
leerachterstanden zijn, er juist en adaptief
getoetst is en dat er geen recente
intelligentiegegevens aanwezig zijn. In
september t/m december zullen de
intelligentieonderzoek afgenomen worden
door
een
extern
bureau.
Het
aanvraagformulier voor dit intelligentieonderzoek is vanaf heden te vinden op de
websites van SWV PO en VO.
Uiterlijk 11 februari 2019 ontvangen de
aanvragende scholen en ouders de
uitslagen van het intelligentieonderzoek. Dit
jaar worden er geen preadviezen meer
afgegeven. De vo-scholen zullen op grond
van de didactische gegevens, die worden
aangeleverd door het primair onderwijs, de
aanvragen doen. Het is belangrijk dat de
didactische gegevens juist en volledig zijn.

NIEUWE DOWNLOADS
Op onze website proberen wij zoveel mogelijk
informatie te plaatsen voor de bezoekers. De
volgende downloads zijn onlangs geplaatst op
onze website:
• Notitie ‘treasury statuut’ 2018
• Notitie begroting 2018 inclusief
meerjarenbalans
• Notulen OPR 9 januari 2018
• Notulen algemeen bestuur januari
2018

MEIVAKANTIE
Van 23 april 2018 t/m 4 mei 2018 is er
meivakantie in SWV Helmond-Peelland VO.
Ook het kantoor van SWV VO is in deze
periode gesloten. Wij wensen u een prettige
meivakantie.

ARRANGEMENTEN:
INTEGRATIEKLAS
Iedere maand wordt een arrangement in de
nieuwsbrief toegelicht uit SWV HelmondPeelland VO. Deze maand: de integratieklas.
De integratieklas is gehuisvest op twee
reguliere scholen in onze regio: Vakcollege
Helmond en De Sprong in Deurne. In een
integratieklas zitten maximaal 12 leerlingen met
een verstandelijke en/of lichamelijke beperking
(voorheen cluster 3). Welke leerlingen komen in
aanmerking voor plaatsing in de integratieklas?
- De leerling zou zonder de integratieklas
in het voortgezet speciaal onderwijs
(vso) les volgen;
- Het uitstroomperspectief is (arbeidsmatige) dagbesteding of arbeid;
- De leerling is in staat te functioneren in
een groep;
- Er is afstemming tussen school, ouders
en hulpverlening;
- De leerling en ouders zijn gemotiveerd
te starten in de integratieklas;
- Er is perspectief dat de leerling na
maximaal een half jaar zelfstandig aan
het verkeer kan deelnemen;
- De leerling is leerbaar en in staat dit om
te zetten in ontwikkeling.
Plaatsing gebeurt in de meest thuisnabije
integratieklas. Uitstroom vindt in principe plaats
in het jaar dat de leerling 18 jaar wordt.
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GESPREKSHULP
Iedere maand wordt er een onderdeel uit het raamwerk ‘vast en zeker naar het vo’ uitgelicht in
onze nieuwsbrief. Deze maand: ‘gesprekshulp’.
De gesprekshulp is een online vragenlijst die een leerling de kans geeft te vertellen wat hij op
school nodig heeft. Door samen met de leerling de lijst in te vullen, ontstaat er meer duidelijkheid
over wat leerling ervaart, wil en mist etc. De gesprekshulp is geschikt voor leerlingen van groep 6
tot en met de brugklas.
De gesprekshulp staat op de website van autismewegwijzer, maar is geschikt voor alle leerlingen.
De tool biedt veel opties die de leerling kan aanklikken, waardoor het, juist ook voor leerlingen die
zich moeilijk kunnen uitdrukken, bruikbaar is. Daarnaast kunnen er toelichtingen gegeven worden
bij de vragenlijst. Vervolgens kan de lijst geprint worden of vanaf de website gedeeld worden met
betrokkenen. De gesprekshulp maakt duidelijk wat de leerling zelf als ondersteuningsbehoefte ziet.

WORKSHOP ‘VAST EN ZEKER
NAAR HET VO’
Hoogstwaarschijnlijk heb je de brugwaaier hiernaast,
ergens op school liggen. De brugwaaier is een gadget
dat verwijst naar het raamwerk ‘vast en zeker naar het
vo’. Hoe pas je raamwerk toe? We nodigen je graag uit
voor een workshop waarmee je praktisch aan de slag
gaat met het raamwerk aan de hand van casussen.
Tot op heden hebben zo’n 40 mensen deelgenomen
aan de workshops. Enkele citaten:
- “Nu weet ik wat ik er allemaal mee kan”
- “Dit zouden alle leerkrachten groep 7/8 en
brugklasmentoren moeten weten”
- “Dit is heel bruikbaar bij de intakes in het vo”
- “Tools vanuit het raamwerk kunnen deel zijn
van onze leerlijn”
Op 30 mei 2018 is er weer een workshop waarin het
raamwerk centraal staat. Samen met collega’s po en
vo ga je zelf aan de slag. Meld je hier aan.

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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