Nieuwsbrief juli 2016
Inleiding
Dit is alweer de elfde en laatste nieuwsbrief in het schooljaar 2015-2016. In deze
nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan bod:











Interview met Marja van Leeuwen (directeur swv Helmond-Peelland VO);
Terugplaatsing van SO/SBO naar regulier;
Centrale toetsing LWOO/PrO en adaptieve toetsen in het PO
Publicatie schoolondersteuningsprofielen op websites schoolbesturen;
Link naar website swv www.swv-peelland.nl op websites scholen;
Uitnodiging informatiemiddag BOUW!;
Ouderavond overstap PO-VO 13 oktober 2016;
Algemeen overleg voortgang passend onderwijs;
Magazine thuiszitterspact;
Rapport Passend ‘Onderwijs Vanuit Autisme Bekeken’ en het ‘Spoorboekje’.

Tot slot wensen wij u een prettige vakantie toe!
Heeft u opmerkingen, vragen of ideeën voor onze nieuwsbrief? Wij horen het graag!

Marja van Leeuwen, directeur SWV Helmond-Peelland VO
“We zijn samen verantwoordelijk voor de leerling”
Volgens Marja van Leeuwen heeft het
Samenwerkingsverband (SWV) vooral een maatschappelijke
opdracht. “Wij moeten er voor zorgen dat alle leerplichtige
jongeren in het voortgezet onderwijs de best mogelijke
onderwijsplaats met de juiste ondersteuning krijgen. We
vinden het belangrijk dat iedere leerling integreert en
meedoet.” Ze erkent dat dit voor een school niet altijd de
makkelijkste opdracht is. Toch gelooft zij als geen ander in
Passend Onderwijs.
Signalen herkennen en problemen erkennen
“Van een docent wordt verwacht dat hij of zij met elk kind in
de klas rekening houdt en ondertussen ook nog gewoon
lessen geeft zodat leerlingen overgaan en een diploma halen.
Dat is geen gemakkelijke baan. Absoluut niet. [Lees verder...]

Marja van Leeuwen

Terugplaatsing SO/SBO naar regulier
Wanneer een leerling teruggeplaatst wordt vanuit SO of SBO naar een reguliere school dan
is het belangrijk om dit te melden aan het Samenwerkingsverband. Dit vanwege de manier
van bekostigen die we binnen ons samenwerkingsverband afgesproken hebben. Wanneer
het SWV de TLV niet uitschrijft uit haar systeem dan blijft het oorspronkelijke bestuur
bekostigen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Daarom graag een melding, vanuit SO of
SBO, naar het samenwerkingsverband met vermelding van het TLV nummer.

Een uitzondering wordt gevormd door de leerlingen die geplaatst zijn op
basis van een oude PCL-beschikking. Deze leerlingen vallen immers onder
een andere bekostigingsafspraak.
Centrale toetsing LWOO-PRO en adaptieve toetsen in het PO
Het SWV VO Helmond- Peelland voert ook het komend schooljaar weer een
centrale toetsing uit met betrekking tot kinderen die mogelijk in aanmerking komen
voor leerwegondersteuning in het VO of Praktijkonderwijs. Voor 12 september
2016 kunnen kinderen aangemeld worden via het digitale informatiesysteem (DIS)
van SWV Helmond VO (http://www.swv-is.nl). [Lees verder...]
Publicatie schoolondersteuningsprofielen op website
schoolbestuur
In de Algemene Ledenvergadering is door alle schoolbesturen afgesproken dat zij
de schoolondersteuningsprofielen van alle scholen die ressorteren onder hun
bestuur plaatsen op de website van het eigen schoolbestuur. Nog niet alle
schoolbesturen waren daar aan toe gekomen, gevraagd is dit uiterlijk op 15
september as. gerealiseerd te hebben.
Link op websites basisscholen naar website swv
Het samenwerkingsverband blijkt voor ouders soms nog moeilijk vindbaar. Daarom is via de
schoolbesturen aan alle scholen in het swv gevraagd om een link naar de website van het
swv op te nemen (www.swv-peelland.nl). Het verzoek is ook dit op 15 september as.
gerealiseerd te hebben.

Uitnodiging informatiemiddag(en) BOUW!
Bouw! is het computergestuurde interventieprogramma dat door de Universiteit van
Amsterdam is ontwikkeld om kinderen die risico lopen op problemen met lezen en spellen,
preventief (in groep 2 t/m 4) gestructureerd extra hulp te geven. Daarbij ondersteund door
tutors (ouders, oudere leerlingen, vrijwilligers of klassenassistenten).
Bouw! bestaat uit meer dan vijfhonderd online lessen voor het aanleren, inoefenen,
herhalen en toepassen van de leerstof, voorzien van heldere instructies voor de tutor.
Wetenschappers van de UvA hebben aangetoond dat de combinatie van gestructureerde
computeroefeningen met gerichte ondersteuning van de tutor, zeer effectief is. [Lees
verder...]

Ouderavond 13 oktober 2016

Net zoals vorig schooljaar organiseert SWV Helmond-Peelland VO een
ouderavond voor ouder(s)/verzorger(s) van kinderen die in groep 7/8 zitten
en binnenkort de overstap gaan maken naar het voortgezet onderwijs.
Tijdens deze ouderavond zal informatie gegeven worden over de
ondersteuning die u kunt verwachten op het voortgezet onderwijs en
wanneer SWV Helmond-Peelland VO in beeld komt. De ouderavond vindt
plaats op donderdag 13 oktober 2016 van 19.30 – 21.00 uur (inloop vanaf
19.00 uur) bij SWV Helmond-Peelland VO, Berkveld 19 in Helmond. U kunt
zich vanaf 25 juli 2016 aanmelden via http://aanmelden-swv3008.nl/index.php.
Algemeen overleg negende voortgangsrapportage passend
onderwijs

De Negende voortgangsrapportage passend onderwijs: die werd op 29 juni in de Tweede
Kamer tijdens een Algemeen Overleg besproken. Over regulier onderwijs in de buurt,
zorgen over de uitvoering, meer gerichte ondersteuning en het Thuiszitterspact. [Lees
verder...]

Magazine Thuiszitterspact

‘Een groot succes’: zo noemden de staatssecretarissen Van Rijn (VWS) en
Dekker (OCW) de ondertekening van het Thuiszitterspact op 13 juni jongstleden.
Nu is er Magazine Thuiszitterstop 13 juni 2016 gepubliceerd dat een
terugblik geeft op die dag. ‘Een verzameling inspirerende verhalen, goede
voorbeelden, mooie oplossingen, maar ook dringende knelpunten’. Een van
die verhalen werd aan het begin van de Thuiszitterstop in de vorm van een
video vertoond.
Rapport Passend ‘Onderwijs Vanuit Autisme Bekeken’ en het
‘Spoorboekje’
Nog een paar dagen en dan begint de vakantie. Ook het Autisme Steunpunt gaat genieten
van de zomervakantie, dus we zijn van 23 juli tot en met 31 augustus niet bereikbaar.
Daarna denken we weer graag mee over Passend Onderwijs via consultaties, telefoontjes,
mails, cursussen en advies.

Mocht u nog wat willen lezen
dan bevelen wij het rapport
‘Passend Onderwijs’ gemaakt
door Vanuit Autisme Bekeken
van harte aan. Vol interessante
inzichten en ideeën. Gratis te
downloaden door op het plaatje
klikken.

Download zo ook ‘Het
spoorboekje’ met
daarin uitspraken van
leerlingen met
autisme. [Lees
verder...]

Namens het bestuur en de staf van het samenwerkingsverband
wensen wij u een prettige vakantie toe!

Het kantoor van het samenwerkingsverband is vanaf woensdag 31 augustus
weer bereikbaar.

