Nieuwsbrief februari 2016
Inleiding
Welkom bij de zesde nieuwsbrief in het schooljaar 2015-2016. Middels onze nieuwsbrief
willen we u informeren over belangrijke en actuele 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:











“Even voorstellen”, onze collega’s van het swv VO;
Oproep!
OOGO 27 januari 2016;
Verdeling uren AB SSOE;
Project V(ASS)T en Zeker;
Inspectiebezoeken 18 en 25 februari;
Landelijke informatie;
o Algemeen overleg passend onderwijs op 10 februari 2016;
o “Dekker wil aantal thuiszitters sneller terugdringen”.
Meer mogelijkheden voor diabeteszorg op school;
Autismesteunpunt; en
Symposium hoogbegaafdheid 2 maart as.

Wij wensen u veel leesplezier toe!
Namens het SWV
Erik Wissink

Even voorstellen SWV VO

Marja van Leeuwen
Soms heeft een leerling in het v(s)o meer ondersteuning nodig dan de school kan bieden.
Dan komt het samenwerkingsverband in beeld. Als samenwerkingsverband zetten we ons
in ervoor te zorgen dat elke leerling de best mogelijk passende onderwijsondersteuning
krijgt. Mijn taak is ervoor te zorgen dat de processen en procedures gevolgd worden en
soepel verlopen. Ik houd me niet bezig met casuïstiek maar wel met
bestuursvergaderingen, beleidsontwikkelingen, contacten met externe partners. [Lees
verder...]

Oproep!
Vanaf volgende maand willen we elke maand een interview plaatsen in de nieuwsbrief met
iemand die betrokken is bij het swv Helmond-Peelland PO. Het interview wordt afgenomen
door een tekstschrijver en zal gaan over de wijze waarop betrokkene passend onderwijs in
de praktijk vorm geeft en/of ervaart. Voor deze rubriek zijn wij op zoek naar ouders,
leerkrachten, IB’ers, directeuren of anderszins betrokkenen die hun ervaringen willen delen
en andere lezers daarmee wellicht zelfs op ideeën kunnen brengen. Ben of ken jij iemand
die daaraan mee zou willen werken? Wij horen het graag! k.steenbakkers@swv-peelland.nl

Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) met gemeenten
Het swv Helmond-Peelland PO bestrijkt 10 gemeenten (Asten, Boekel, Deurne, GemertBakel, Heeze-Leende, Helmond, Geldrop-Mierlo, Laarbeek, Nuenen en Someren). Jaarlijks
wordt er met de portefeuillehouders en ambtenaren van al die gemeenten gezamenlijk een
OOGO gevoerd. Dit jaar was dat op 27 januari jl. Het OOGO bestond uit 3 delen:




Gemeenten met swv PO
Gemeenten met de swv PO en VO
Gemeenten met swv VO

De focus van het overleg lag op de verbinding tussen onderwijs en jeugdzorg. Dat wordt de
komende periode ook een leidend thema binnen het bestuur, de Ambtelijke Regiegroep
Passend Onderwijs (ARPO) en mogelijk ook in de overleggen die de schoolbesturen
afzonderlijk met de gemeenten voeren.

Verdeling urenambulante begleiding SSOE
Bij de aanvang van “passend onderwijs” zijn er met de aanbieders van Ambulante
Begeleiding binnen het SWV afspraken gemaakt. De ambulant begeleiders van Triade zijn
overgenomen door het SWV en inmiddels grotendeels werkzaam bij een van de
aangesloten besturen.
Voor de Ambulante Begeleiding vanuit de SSOE (Antoon van Dijkschool en Mytylschool)
zijn andere afspraken van kracht. Deze ambulante dienst biedt ondersteuning op aanvraag.
Zolang deze ondersteuning de maximale capaciteit van 6,4 fte niet overschrijdt is er niets
aan de hand. [Lees verder...]

Project V(ASS)T en Zeker
Plan van Aanpak V(ASS)t en zeker naar het VO
Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant heeft in opdracht van de samenwerkingsverbanden
Eindhoven PO en VO en Helmond-Peelland PO en VO een onderzoek gedaan naar de
factoren die bepalend zijn voor een succesvolle overstap van po naar vo voor kinderen met
een autisme spectrum stoornis (ASS). De bevindingen en aanbevelingen zijn
samengebracht in het rapport V(ASS)t en zeker naar het VO . Dit rapport is door het
bestuur van zowel het SWV Helmond-Peelland PO als VO besproken. Beide besturen zijn
van mening dat de aanbevelingen zoals in het rapport genoteerd, uitgewerkt zouden
moeten worden. Opgemerkt is dat opvolging van de aanbevelingen voor alle leerlingen die
een overstap maken van po naar vo positieve effecten zal hebben. [Lees verder...]

Inspectiebezoeken 18 en 25 februari
Op donderdag 18 februari jl. heeft de inspectie het SWV bezocht in het kader van een
kwaliteitsonderzoek op basis van risicogericht toezicht. Het risicogericht toezicht richt zich
op samenwerkingsverbanden die wellicht risico’s lopen vanuit de context waarin het
betreffende samenwerkingsverband zich bevindt. Tot die context rekent de inspectie die
kenmerken waarop een bestuur zelf geen of geen directe invloed heeft. Bijvoorbeeld
vereveningsverschillen, demografische krimp of eerder gegeven oordelen vanuit de
inspectie. [Lees verder...]

Landelijke informatie
Algemeen overleg passend onderwijs op 10 februari 2016

Op 10 februari sprak de Tweede Kamer met staatssecretaris Dekker over passend
onderwijs. De doelen en idealen van passend onderwijs zijn mooi, maar er is volgens
Dekker nog een wereld te winnen. Hij ziet dat passend onderwijs op veel plekken vorm

krijgt, maar dit gebeurt nog niet overal. Komende periode wil hij ervoor zorgen dat passend
onderwijs overal wordt opgepakt. [Lees verder...]

Meer mogelijkheden voor diabeteszorg op school
Stichting Zorgeloos met Diabetes naar School
De mogelijkheden voor goede diabeteszorg op school zijn verruimd. Ook schoolpersoneel
mag nu bij kinderen bloedsuiker meten en insuline toedienen. Het weigeren van kinderen
met diabetes door scholen is verleden tijd. De nieuwe Stichting Zorgeloos met diabetes
naar school biedt praktische handvatten voor goede diabeteszorg op school. [Lees
verder...]

"Een eyeopener!" Ervaringen met het AutismeBelevingsCircuit
(ABC)
Enkele uitspraken van mensen die het ABC hebben gevolgd:




“Je voelt de frustratie.”
”Het gedrag wat je ziet bij leerlingen is nu logischer.”
“Ik zie nu in hoe belangrijk structuur en duidelijkheid is”

In de nieuwsbrief van juni 2015 vertelden we al over het Autisme BelevingsCircuit (ABC) en
deze keer delen we graag onze ervaringen. [Lees verder...]

Symposium hoogdbegaafdheid: autonomie, betrokkenheid en
competenties
Op woensdag 2 maart 2016 organiseert de Kenniskring hoogbegaafdheid wederom een
symposium over hoogbegaafdheid, dit keer met het thema autonomie, betrokkenheid en
competenties. Wij hebben drie bijzondere sprekers en workshopgevers bereid gevonden
om hun deskundigheid met u te delen. Wij nodigen u dan ook van harte uit om op 2 maart
collega’s te ontmoeten, u te laten inspireren en nieuwe inzichten op te doen. [Lees verder...]

