Nieuwsbrief december 2015
Inleiding
Welkom bij de vierde nieuwsbrief in het schooljaar 2015-2016. Middels deze nieuwsbrief
willen we u informeren over belangrijke ontwikkelingen binnen het SWV. Verder wordt er
binnen de nieuwsbrief ruimte gereserveerd voor voorbeelden van Passend Onderwijs
binnen ons SWV en willen we u op de hoogte brengen van initiatieven en mogelijke
landelijke ontwikkelingen.
In deze nieuwsbrief vragen we uw aandacht voor de volgende onderwerpen:
- School van de maand; Antoon van Dijkschool
- Overhandiging foto aan samenwerkingsverband
- Ambulante begeleiding
- Thuiszitters
- OSO
- Ziezon
- Rapport (V)ASS(t) en zeker naar het VO
Verder kunnen wij u melden dat gisteren door de Algemene Ledenvergadering nog een
tweetal stukken zijn goedgekeurd:
 Begroting 2016; waarbij is afgesproken dat de uitgangspunten in het
ondersteuningsplan, op basis waarvan deze begroting is opgesteld, geëvalueerd
zullen worden.
 De definitie basisondersteuning. Hieraan zullen we aandacht besteden in onze
nieuwsbrief van januari.
Wij willen u via deze ook hartelijk danken voor de samenwerking het afgelopen jaar en het
in ons gestelde vertrouwen.
We wensen u fijne
feestdagen toe!
Namens het SWV
Erik Wissink

Antoon van Dijkschool
Expertisecentrum Antoon Van Dijkschool valt onder de Stichting Speciaal Onderwijs &
Expertisecentra (SSOE). Naast het Expertisecentrum Antoon van Dijkschool zijn dat de
Monseigneur Bekkers school en de Mytylschool in Eindhoven.

Expertisecentrum Antoon van Dijkschool verzorgt voor de regio Helmond/Peelland speciaal
onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) op maat aan ruim 200 leerlingen in
de leeftijd van 4 tot 20 jaar. [Lees verder...]

Cadeau stichting PRODAS
Bij de opening van het kantoor van het samenwerkingsverband heeft het bestuur van de
Stichting PRODAS een foto aangeboden gekregen. Op donderdag 10 december jl. is deze
foto door Gijs, de jongen van de Mariaschool in Someren die samen met enkele
klasgenootjes op de foto staat, overhandigd aan de voorzitter van het
samenwerkingsverband de heer Jan van der Heijden. De medewerkers van het
samenwerkingsverband zijn erg blij met deze mooie foto! De foto krijgt dan ook een mooie
plaats op het kantoor.

Voor: Gijs - Achter v.l.n.r.: Sjaak Ghielen (lid Raad van Bestuur stichting PRODAS), Erik
Wissink (coordinator swv), Hans van Gorp (stafmedewerker swv) en Jan van der Heijden
(voorzitter swv)

Stand van zaken Ambulante Begeleiding
Ambulante begeleiding vanuit het samenwerkingsverband
Na de zomervakantie zijn de Ambulant Begeleiders die voorheen in dienst waren van
Triade overgegaan naar een dienstbetrekking bij het SWV. Dit in het kader van het
“Tripartiete akkoord”. Het past niet bij de visie van het SWV om de betrokken
personeelsleden bij het SWV te plaatsen. Aan de besturen is verzocht om zo mogelijk
vacatures open te stellen zodat de betrokken AB-ers een dienstverband bij een van onze
besturen aan konden gaan. [Lees verder...]

Thuiszitters
Momenteel is het onderwerp “thuiszitters” een speerpunt van de onderwijsinspectie.
Alle samenwerkingsverbanden worden daarop intensief bevraagd. Het SWV HelmondPeelland PO is, samen met vertegenwoordigers van de gemeenten, bezig om een sluitend
registratiesysteem te ontwikkelen. Het gaat daarbij niet alleen om kinderen die geschorst of
verwijderd zijn maar ook over kinderen die deeltijdonderwijs volgen, langdurig ziek thuis
zijn, vrijgesteld zijn van onderwijs, etc.
Wij willen alle scholen vragen om, wanneer zich een casus voordoet waarbij een leerling
geheel of gedeeltelijk, thuis komt te zitten, dit door te geven aan het SWV. Dit kan via
h.vangorp@swv-peelland.nl.

OSO
Wij willen u, bij gebruik van OSO, attenderen op de diverse handleidingen en filmpjes die
via de website www.overstapserviceonderwijs.nl te vinden zijn. Daarnaast zal ook de
leverancier van uw eigen systeem een handleiding voorhanden hebben.

Filmpjes klaarzetten overdrachtsdossiers:
http://www.overstapserviceonderwijs.nl/gebruik-oso/videos-opvragen-of-klaarzetten-vanoverstapdossiers/
Hoe werkt de OSO-functionaliteit in Ldos:
http://www.overstapserviceonderwijs.nl/gebruik-oso/aan-de-slag-met-oso/ondersteunendesystemen-met-oso2/hoe-werkt-de-oso-functionaliteit-in-ldos/

ZIEZON
Aan alle scholen, ziekenhuizen en samenwerkingsverbanden van Midden-en Oost-Brabant
Het College van Bestuur van Fontys Hogescholen heeft besloten de werkzaamheden van
Fontys Fydes met betrekking tot begeleiding OZL per 1 januari 2016 te beëindigen. De
OZL-werkzaamheden worden gecoördineerd door de landelijke Ziezon-organisatie. Eén
van de andere partners die OZL begeleiding verricht is IJsselgroep/ Expertis. IJsselgroep/
Expertis hanteert dezelfde werkwijze als Fontys Fydes. Hiermee kunnen zij de kwaliteit,
continuïteit en praktische uitvoering van onderwijsondersteuning voor zieke leerlingen
waarborgen. [Lees verder...]

Rapport ‘v(ASS)t en zeker naar het VO’
In juni 2015 presenteerde het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant een rapport naar
voorwaarden om meer leerlingen met autismespectrumstoornissen (ASS) uit ZuidoostBrabant in regulier VO in te laten stromen. Het rapport werd geschreven in opdracht van de
Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs Helmond-Peelland PO en VO en Eindhoven
PO en Eindhoven-de Kempen VO. [Lees verder...]

