Nieuwsbrief oktober 2016
Inleiding
Dit is de tweede nieuwsbrief in het schooljaar 2016-2017. In deze nieuwsbrief komen de
volgende onderwerpen aan bod:







Interview met Islamitische basisschool Salah Eddin El Ayyoubi over Human
Dynamics;
Interview met Hilbert de Vries (bestuurder SSOE);
OPR;
Verrassend passend; passend onderwijs in de praktijk. Samenwerking tussen SWV
PO en SWV VO Helmond-Peelland in het nieuws;
Autismesteunpunt – structuur op school;
Kennismaken met ondersteunend onderwijs MBS Eindhoven op woensdag 30
november.

Heeft u opmerkingen, vragen of ideeën voor onze nieuwsbrief? Wij horen het graag!

Islamitische basisschool Salah Eddin El Ayyoubi: “Beste uit
leerlingen halen met Human Dynamics”
Dit interview heeft plaatsgevonden op verzoek van het samenwerkingsverband.
Sinds een aantal jaren is voor de Islamitische basisschool Salah Eddin El Ayyoubi in
Helmond Human Dynamics de basis voor hun onderwijsvisie. Volgens Anke Verbakel en
Saliha Dahmani is het een methode die je vooral leert respect te hebben voor de ander.
“Human Dynamics biedt ruimte aan het uniek-zijn van mensen. Het heeft ons en onze
collega’s geholpen een nog hechter team te worden en nog meer het beste uit onze
leerlingen te halen.”

[Lees verder...]

Hilbert de Vries, bestuurder SSOE: “Elkaar meer opzoeken om
onderwijs passend te maken”
Het gaat de goede kant op met Passend Onderwijs
vindt Hilbert de Vries, bestuurder van Stichting
Speciaal Onderwijs & Expertisecentra (kortweg SSOE)
en lid van de Algemene Ledenvergadering van het
SWV Helmond-Peelland PO.
“De samenwerking met de verschillende partners
binnen het SWV Helmond-Peelland krijgt steeds meer
vorm. Iedereen is erg betrokken en de kaders zijn
duidelijk. Ik ben tevreden over de ontwikkeling die we
doormaken. Maar er is ruimte voor verbetering.
Schoolbesturen moeten nog meer dan nu het geval is,
samenwerken met andere partijen. Zoek elkaar op en
maak gebruik van elkaars expertise. In het belang van
het kind.”
[Lees verder...]

OPR
Op dinsdag 11 oktober jl. heeft de OPR ingestemd met het jaarplan 2016-2017 en het
aannamebeleid van het samenwerkingsverband. Het vastgestelde aannamebeleid is in te
zien via de volgende link: http://po.swv-peelland.nl/file/185/Aannamebeleid---defintief-april2015.pdf.

Verrassend passend; Passend verrassend onderwijs in de
praktijk
Onlangs is het boekje “verrassend passend; passend onderwijs in de praktijk” verschenen.
Onderstaand het interview met Marja van Leeuwen (swv VO) en Erik Wissink (swv PO) dat
in deze uitgave geplaats is. Wilt u de hele uitgave lezen klik dan hier.
De samenwerkingsverbanden PO en VO in de regio Helmond Peelland slaan de handen
ineen om beter tegemoet te komen aan de behoeften van leerlingen met een autisme
spectrum stoornis (ASS). Een breed samengestelde projectgroep werkt aan maatregelen
die ertoe moeten leiden dat meer ASS-leerlingen doorstromen naar het reguliere vo en daar
hun schoolloopbaan óók afmaken. Marja van Leeuwen, directeur van het
samenwerkingsverband VO en Erik Wissink, coördinator van het samenwerkingsverband
PO, vertellen hoe de regio daaraan werkt. [Lees verder...]

Structuur op school
‘Wat je doet voor leerlingen met autismespectrumstoornissen (ASS) is ook goed voor
andere leerlingen met behoefte aan structuur.’ Dat is één van onze uitgangpunten. Je kunt
leerlingen met ASS ook zien als ‘markers’ die laten zien of je de duidelijkheid en
voorspelbaarheid in school op orde hebt. Want als dat niet zo is, dan laten zij dat merken in

gedrag. De landelijke organisatie Vanuitautismebekeken biedt een lijst aan, waarmee je op
die manier naar het beleid en de organisatie op je school kunt kijken. [Lees verder...]

Kennismaken met ondersteunend onderwijs MBS Eindhoven op
woensdag 30 november
MBS Eindhoven, school voor ondersteunend onderwijs, heeft een nieuw schoolgebouw aan
de Venetiëstraat 43 in Eindhoven. Ook nieuwsgierig naar het zml-onderwijs dat op deze
eigentijdse, moderne locatie wordt gegeven? Bezoek dan de expertisemiddag
‘Kennismaken met ondersteunend onderwijs MBS Eindhoven’ op woensdag 30 november.
[Lees verder...]

