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WORKSHOP ‘VAST EN
ZEKER NAAR HET VO’
Hoogstwaarschijnlijk heb je de brugwaaier
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.

WERKBIJEENKOMST
LWOO/PRO
Naar aanleiding van de ontvangen feedback
over de vooraanvraagprocedure lwoo/pro
van dit schooljaar komt een aantal
vertegenwoordigers vanuit SWV HelmondPeelland PO en VO en het primair onderwijs
op dinsdag 29 mei bij elkaar.
In deze eenmalige bijeenkomst wordt er een
toelichting gegeven op gemaakte keuzes en
wordt er ruimte geboden voor de zienswijze
en nieuwe input omtrent de meest ideale
uitvoering van betreffende procedure voor
komend schooljaar.

ARRANGEMENTEN:
SYNTHESEKLAS
Iedere maand wordt een arrangement in de
nieuwsbrief toegelicht uit SWV HelmondPeelland VO. Deze maand: de syntheseklas.
De syntheseklas is een arrangement extra
ondersteuning. Deze klas is gehuisvest op een
reguliere school voor voortgezet onderwijs, met
als extra de deskundige ondersteuning aan
leerlingen met gedragsproblematiek.
De syntheseklas is een arrangement voor
bepaalde tijd. Leerlingen die hier een
onderwijsplaats
krijgen,
verblijven
er
maximaal twee jaar. Het is een kleine klas (8 tot
12 leerlingen per klas), met een klein
docententeam in een beschermde omgeving.
Na het eerste half jaar krijgen de leerlingen
geleidelijk aan meer lessen in een reguliere voklas (schakelen). Na maximaal twee jaar zal de
leerling instromen in het reguliere vo. Plaatsing
in de syntheseklas gebeurt bij aanvang van de
brugklas maar kan in uitzonderlijke gevallen tot
de herfstvakantie van het betreffende
schooljaar plaatsvinden.
Om in aanmerking te komen voor de
syntheseklas moet een leerling in ieder geval
voldoen aan de aannamecriteria voor vmbo
basis of kaderberoeps en dient er sprake te zijn
van internaliserende of externaliserende
problematiek.
De
syntheseklassen
zijn
gehuisvest op het Vakcollege Helmond en het
Commanderij College.
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VOORBEREIDING OP HET
VO
De afgelopen twee jaar is hard gewerkt aan
een Raamwerk ‘Vast en zeker naar het vo’ dat
kan helpen bij een succesvolle overstap van po
(so en sbo) naar v(s)o. Dit raamwerk is een
tijdpad met daarin tools die gebruikt kunnen
worden door scholen, ouders en professionals.
Het Raamwerk is te vinden op de website van
samenwerkingsverband Helmond-Peelland
onder downloads po-vo. Betreffende
documenten vanuit het raamwerk worden hier
beschikbaar gesteld voor download en gebruik.
Iedere maand wordt er een onderdeel uit het
raamwerk ‘vast en zeker naar het vo’ uitgelicht
in onze nieuwsbrief. Deze maand: trainingen en
methoden om een leerling voor te bereiden op
het vo.
In het document ‘Trainingen en methoden om
een leerling voor te bereiden op het vo’ is een
lijst met boeken, methoden en trainingen
gepubliceerd. Voor leerlingen die graag lezen,
is dit een leuke manier om een beeld te krijgen
van bijvoorbeeld de brugklas. De
gepubliceerde methoden hebben als doel op
een planmatige manier, bijvoorbeeld middels
een werkboek, leerlingen wegwijs te maken in
de wereld van een brugklasser. Voor andere
kinderen is juist een groepstraining een manier
om weerbaarder, socialer of beter voorbereid
naar de brugklas te gaan. Kijk eens samen met
ouders naar deze lijst en bedenk welke
leerlingen baat zouden kunnen hebben bij één
van deze hulpmiddelen.

PRIVACY
Op 25 mei 2018 gaat de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG) in. Dit is een
Europese wet die de huidige Wet bescherming
persoonsgegevens vervangt.
Binnen SWV Helmond-Peelland VO zijn we volop
bezig met onder andere de volgende zaken:
-

-

Het opstellen van verwerkersovereenkomsten
met externe partijen (verwerkers);
Werkprocessen in kaart brengen en eventuele
aanpassingen op het gebied van privacy
aanpassen of aanscherpen;
Het aanstellen van een functionaris
gegevensbescherming (FG);
Privacy verklaringen opstellen voor ouders,
leerlingen en medewerkers.

Daarnaast wordt bij Onderwijs Transparant
gekeken hoe de privacy gegevens beschermd
blijven. Dit kan bijvoorbeeld door een tweefactor
authenticatie in te voeren. Hierdoor hebben
gebruikers naast hun gebruikersnaam en
wachtwoord, ook een code nodig om in te loggen
bij Onderwijs Transparant. Zodra deze
ontwikkelingen doorgevoerd worden, informeren
wij uiteraard de gebruikers.

NIEUWE DOWNLOADS
Op onze website proberen wij zoveel mogelijk
informatie te plaatsen voor de bezoekers. De
volgende downloads zijn onlangs geplaatst op
onze website:
• Jaarrekening en inhoudelijk jaarverslag
2017

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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