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SWV Academie
In het schooljaar 2021-2022 en 2022-2023 worden er
negen bijeenkomsten georganiseerd. Dit met als doel
elkaar, elkaars werk, dilemma’s en uitdagingen te leren
kennen en ontmoetingen te faciliteren.
Per bijeenkomst zal een inspirerende spreker aanwezig
en zal er voor een ludieke afsluiting worden gezorgd.
Verder worden de deelnemers via de werkvormen aan
het denken gezet, waardoor er duidelijk wordt wat er
wél kan als we samen naar oplossingen zoeken en ons
niet laten tegenhouden door vermeende drempels.
De SWV Academie is bedoeld
voor professionals uit
het onderwijs, jeugdhulp,
gemeenten en ouders.
Dit schooljaar zijn de bijeenkomsten op 10 februari 2022,
14 april 2022 en 9 juni 2022.
Iedere bijeenkomst is er een
ander thema, een andere
spreker en een andere locatie.
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SWV Helmond-Peelland VO

Op 10 februari 2022 is de
volgende SWV-academie
met als thema ‘pedagogisch
klimaat’. Zien we je dan?!

Op 11 november 2021 heeft de eerste bijeenkomst
van de SWV Academie plaatsgevonden. Midden in
een pandemie, op de 11e van de 11e in het Speelhuis
ontmoetten onderwijsprofessionals, jeugdprofessionals
en ouders elkaar.
Wij hebben een kort verslag gemaakt van deze dag.
Lees hem hier: https://vo.swv-peelland.nl/node/434

4e kwartaal 2021 | 2

Stand van zaken hoogbegaafdheid

Samen maken wij het
verschil voor onze jeugd

Schrijf je nu in!
SWV Academie 10 februari 2022
Donderdag 10 februari (15.30 – 20.00 uur) vindt de
tweede bijeenkomst van de SWV Academie plaats.
Het thema is Pedagogisch klimaat. Een onderwerp
dat speelt in allerlei opvoedingssituaties:
het onderwijs, het gezin en in de jeugdzorg.
We lopen allemaal tegen kwesties aan als:
•	Wat is het belang van een goed pedagogisch
klimaat?
•	Wat is de definitie van ‘goed’?
•	Wat is de rol van kinderen en wat is de rol van
volwassenen?
•	Visie van scholen en de leefwereld van leerlingen
en ouders

Om elkaars visie op en uitdagingen rondom het
pedagogisch klimaat te leren kennen geeft Arie de
Bruin, pedagoog, een motiverende inleiding over
het pedagogisch klimaat in allerlei mogelijke
opvoedingssituaties. Deze inleiding is de basis
voor een interactieve workshop waarin je zelf jouw
visie op het pedagogisch klimaat gaat tekenen en
dit bespreekt met de andere deelnemers.
Voor iedere doelgroep is een beperkt aantal
plaatsen beschikbaar. Is deze bijeenkomst vol,
dan kom je op de reservelijst en schuiven we jouw
inschrijving automatisch door naar de volgende
bijeenkomst (14 april 2022).
Schrijf je snel in!

In een eerdere nieuwsbrief hebben we ons activiteitenplan voor (hoog)begaafde leerlingen geïntroduceerd en
heeft HB-coördinator Marike Jansen zich voorgesteld.
Via onze nieuwsbrief geven we regelmatig een korte
update hoe de voortgang is rondom het activiteitenplan. Een van de onderdelen uit het activiteitenplan is
professionalisering van docenten. In januari en februari
vinden er verschillende cursussen plaats: een introductiecursus, twee verdiepende cursussen voor professionals
die meer willen weten rondom hoogbegaafdheid en
een cursus rondom visie en beleid. De scholen zijn vrij
geweest zich hiervoor in te schrijven. In het nieuwe
schooljaar zullen dezelfde cursussen plaatsvinden voor
de scholen die hier momenteel geen gebruik van
kunnen en/of willen maken.
Daarnaast is er een overzicht gemaakt met de huidige
expertise in de regio: waar kunnen scholen gebruik van
maken als zij vragen hebben rondom hoogbegaafdheid? De komende tijd wordt de focus gelegd op de
definitiebepaling van hoogbegaafdheid en de overgang
po-vo voor hoogbegaafde leerlingen.
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Leer ons kennen
Ieder kwartaal stellen we een aantal vragen aan een van
onze medewerkers. Op deze manier kom je net wat
meer te weten over ons en leer je ons wat beter kennen.
Deze keer:
Lenneke Voskuil

Wat is het leukst aan je werk?
De diversiteit van werkzaamheden en het contact met
verschillende mensen. SWV Helmond-Peelland VO is
een kleine organisatie, maar het netwerk is erg groot.
Deze combinatie vind ik heel prettig.
Welke opleiding heb je gedaan en komt dat
overeen met het werk dat je nu doet?
Ik ben ooit gestart op de Pabo, maar uiteindelijk een
switch gemaakt naar directiesecretaresse. Dit kwam
overeen met het werk dat ik deed. Momenteel volg ik
deeltijd de hbo bacheloropleiding bestuurskunde en
deze sluit mooi aan bij mijn huidige functie. Ik hoop
eind 2022 af te studeren.

KERSTVAKANTIE
In verband met
de Kerstvakantie,
is het kantoor van
het SWV VO gesloten
van maandag 27 december 2021
t/m vrijdag 7 januari 2022. Vanaf maandag
10 januari 2022 zijn wij weer bereikbaar.
Wij wensen u prettige kerstdagen en een gezond
2022.

Als je een verplichte carrièreswitch moest
maken, wat zou je dan ‘t liefst gaan doen?
Een paar jaar geleden zou ik stewardess gezegd hebben.
Ik hou van reizen en nieuwe plekken ontdekken. Nu met
corona lijkt me dit een minder goed plan en zou ik een
carrière in de zorg overwegen.
Hoe zou je jezelf in één zin omschrijven?
Als een gemotiveerde, sensitieve en betrouwbare collega.

Wat is je functie?
Ik werk sinds 2013 bij SWV Helmond-Peelland VO.
Eerst als officemanager en sinds 1 augustus 2018 tevens
als beleidsmedewerker. Vanaf 1 augustus 2021 ben ik
fulltime beleidsmedewerker en Functionaris Gegevensbescherming (FG).

Wat doe je over 10 jaar?
Over 10 jaar ben ik verder ontwikkeld in mijn functie als
beleidsmedewerker en hoop ik nog steeds in een fijne
(onderwijs)omgeving te werken.
Hoe maakt een ander jouw dag wat mooier dan
dat die al was?
Door een praatje te maken en interesse te tonen.

Deze nieuwsbrief maandelijks ontvangen?
Meld u aan via vo@peellandvo.nl of via de website.
Afmelden kan via vo@peellandvo.nl

