
UW KIND EN DE 
INTEGRATIEKLAS

Welkom bij  
SWV Helmond-Peelland VO
Informatie voor ouders en verzorgers
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Beste ouder(s)*

Uw kind heeft in het voortgezet onderwijs 

behoefte aan extra ondersteuning. Daarom is in 

overleg met u gekozen voor de Integratieklas. 

Wij willen u en uw kind zo goed mogelijk voor-

bereiden op wat er komen gaat. In deze folder 

vindt u de belangrijkste informatie. 

Heeft u na het lezen nog vragen,  

stel ze dan gerust! 
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* Overal waar ouder(s) staat, kunt u ook verzorger(s) lezen
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DE AANMELDING

U heeft een gesprek gehad bij de 

Adviescommissie toewijzingen (ACT) 

van SWV Helmond-Peelland VO. 

Het gesprek is afgesloten met een 

advies waar iedereen ‘ja’ tegen gezegd 

heeft. Het advies voor uw kind is de 

Integratieklas, wat we officieel een 

ondersteuningsarrangement noemen.

Hoe gaat het nu verder?

•  De directeur van SWV Helmond-

Peelland VO beslist of het advies 

wordt goedgekeurd; dit gebeurt 

gemiddeld binnen twee weken.

•  Het bericht over het besluit ontvangt 

u per e-mail. 

•  Als u een positief bericht heeft 

ontvangen, kunt u uw kind aanmel-

den voor de Integratieklas van de 

Praktijkschool Helmond of van het 

Sprongcollege (praktijkonderwijs) in 

Deurne. Uw kind gaat altijd naar de 

dichtstbijzijnde school; u kunt niet 

zelf kiezen. 

•  In de aanmeldperiode bezoekt een 

medewerker van het praktijkonderwijs 

de school waar uw kind op dat 

moment nog zit. De medewerker 

bekijkt hoe uw kind het in zijn of haar 

klas doet. 

We zijn samen betrokken bij de toekomst van uw zoon of 

dochter. Daarom doen we ons best om het verblijf op school 

zo goed mogelijk af te stemmen op het welzijn van uw kind.

Nadat u een toewijzing Integratieklas heeft ontvangen, nodigen 

wij u van harte uit om een open dag of informatiebijeenkomst te 

bezoeken. Deze staan vermeld op de website van de school. U kunt 

ook altijd een persoonlijke afspraak maken voor een rondleiding 

en gesprek.

•  De meeste kinderen starten aan  

het begin van een nieuw schooljaar. 

In bepaalde situaties kan een kind 

tussentijds instromen.

KOM KIJKEN!
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SWV staat voor ‘SamenWerkingsVerband’. VO staat voor ‘Voortgezet 

Onderwijs’. SWV Helmond-Peelland VO is een onafhankelijke onder-

wijsorganisatie. Wij ondersteunen scholen die passende hulp zoeken 

voor hun leerlingen. 

Met elkaar gaan we op zoek naar de best passende oplossing voor 

de jongere. Wij informeren, adviseren en begeleiden. De hulp die 

SWV Helmond-Peelland VO biedt, is op vrijwillige basis. 

Wie gebruikmaakt van een hulpvoorziening, gaat akkoord met 

de voorwaarden die hierbij horen. 

WAT IS 
SWV HELMOND-PEELLAND VO?

DIT MAG U VAN ONS  
VERWACHTEN

•  Wij zetten ons in voor uw kind en 

doen dit met respect voor u als ouder. 

•  Wij begrijpen dat ouders het soms 

zwaar hebben. Rondom onderwijs-

ondersteuning willen wij uw partner 

zijn, zodat u er niet alleen voor staat. 

•  Wij nemen ouders serieus,  

want u kent uw kind het beste. 

•  Wij vinden een goede  

communicatie belangrijk en komen 

onze afspraken na. 

samen betrokken



DIT VERWACHTEN WIJ 
VAN U

Wij willen uw kind zo goed mogelijk 

helpen. Dat kan alleen met uw steun 

en samenwerking. Daarom verwachten 

we van u:
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steun en samenwerking
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•  Dat u uw kind motiveert en  

vertrouwen geeft.

•  Dat u uw kind stimuleert om  

zelfstandig te worden.

• Dat u met de school samenwerkt.

•  Dat u aanwezig bent bij alle geplande 

gesprekken.

•  Dat u de mentor van de Integratieklas 

op de hoogte houdt van  

gebeurtenissen die invloed kunnen 

hebben op het functioneren van  

uw kind.

•  Dat u (telefonisch) goed bereikbaar 

bent voor medewerkers van de school.
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De Integratieklas maakt deel uit van het 

praktijkonderwijs. Het is een klas voor 

jongeren die op het gebied van leren 

wat meer ondersteuning nodig hebben. 

De begeleiding en het tempo van de 

lessen worden aangepast aan de 

behoeften van uw kind. Verder is het 

een klas die gewoon meedraait met alle 

schoolactiviteiten. De Integratieklas telt 

5 tot 6 leerjaren.

DE INTEGRATIEKLAS 
IN HET KORT

WAT GAAN WE DOEN?

•  Uw kind zit in principe alle jaren van 

het voortgezet onderwijs in de 

Integratieklas. 

• De klas telt maximaal 12 leerlingen.

•  Er zijn theorielessen, praktijklessen en 

keuzevakken.

•  Uw kind heeft een mentor als vast 

aanspreekpunt. De mentor heeft 

regelmatig coachingsgesprekken met 

uw zoon of dochter.

•  Samen met de mentor stelt uw kind 

elk jaar een of meer doelen vast om 

aan te werken. Deze doelen wordt 

genoteerd in een persoonlijk onder-

wijsontwikkelplan.

•  Stages vormen een belangrijk 

onderdeel van het lesprogramma.  

In de eerste jaren zijn dat stage- 

opdrachten in de school, daarna 

volgen stages buiten school. 

•  Als tussentijds blijkt dat uw zoon of 

dochter kan overstappen naar een 

klas zonder extra ondersteuning,  

dan is dat mogelijk. 

school en stage



WAT WILLEN WE 
BEREIKEN?

Het belangrijkste doel is uw zoon of 

dochter begeleiden naar een zelfstandig 

(werkend) bestaan. We willen dat uw 

kind zich thuis voelt op school en in 

deze vrije omgeving steeds meer 

stappen durft te zetten. 

 

Het Sprongcollege ligt aan de 
rand van Deurne.

Burgemeester Roefslaan 13
5753 GX  Deurne
www.sprong-college.nl

Praktijkschool Helmond ligt in 
een rustige woonwijk.

Generaal Snijdersstraat 51
5703 GR  Helmond
www.praktijkschoolhelmond.nl

Benieuwd naar de ervaringen 
van leerlingen zelf? Je leest ze op 
www.vo.swv-peelland.nl

VOORBEREIDEN 
OP DE TOEKOMST
•  Veel persoonlijke aandacht en  

begeleiding

• Inzicht krijgen in eigen mogelijkheden 

• Ontwikkelen van zelfstandigheid

• Nieuwe dingen uitproberen

•  Stap voor stap kennismaken met 

(werken in) de buitenwereld

•  Kansen voor de toekomst staan centraal

WAT KAN MIJN KIND 
VERWACHTEN?

werken aan doelen

Het schoolleven op de Praktijkschool Helmond en het Sprongcollege is 

vooral heel gewoon. Juist dat vinden de kinderen fijn. ‘Normaal waar het 

kan, anders waar het moet’ is het uitgangspunt. De leerlingen hebben 

vooral te maken met hun eigen klasgenoten, maar er zijn ook lessen en 

activiteiten met andere klassen. 

INTEGRATIEKLAS



Hoe komt mijn kind op 
school?
Het is de bedoeling dat uw kind zelf-

standig naar school gaat, met de fiets 

of het openbaar vervoer. Dit is zelfs 

verplicht omdat uw kind na verloop van 

tijd activiteiten buiten school onder-

neemt, zoals een stage. Elke leerling 

moet in staat zijn om zelfstandig aan 

het verkeer deel te nemen. Als dit bij de 

start van het schooljaar nog niet lukt, 

krijgt uw zoon of dochter een halfjaar 

de tijd om het te leren.

Hoe word ik als ouder op de 
hoogte gehouden?
Goed contact met ouders vinden wij 

VEELGESTELDE VRAGEN

contact houden
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heel belangrijk. Daarom nodigt de 

mentor u elk jaar uit voor enkele 

gesprekken. Daarnaast kunt u via mail 

en telefoon rechtstreeks contact opne-

men met de mentor. De scholen willen 

goed bereikbaar zijn voor de ouders.

 
Is er binnen deze school 
genoeg kennis over kinderen 
met een beperking?
Elke school heeft een zorgcoördinator 

en een orthopedagoog in huis. Zij zijn 

gespecialiseerd in de ondersteuning van 

jongeren met een beperking. Daarnaast 

is er deskundigheid aanwezig vanuit de 

Antoon van Dijkschool uit Helmond. 

Dit is een school voor speciaal onderwijs.

Als mijn kind hulp krijgt van 
een zorg- of welzijnsorganisa-
tie, moet ik dit dan melden?
Wij zien graag dat u dit doet, want dan 

kan de school daar rekening mee 

houden. Dit geldt ook voor hulpverlening 

zoals gezinscoaching. Het delen van 

informatie, uiteraard met uw 

toestemming, is in het belang van uw 

kind. Het voorkomt communicatie-

problemen en misverstanden. 

Welke mogelijkheden heeft 
mijn kind na de Integratieklas?
De meeste leerlingen stromen door naar 

een werkplek, al dan niet in een be-

schermde omgeving, of naar arbeids-

matige dagbesteding. Sommige 

jongeren maken een overstap naar het 

mbo, niveau 1 (entreeopleiding). Tussen-

tijds overstappen van de Integratieklas 

naar praktijkonderwijs zonder extra 

ondersteuning, gebeurt ook.

Worden toekomstplannen 
met de ouders besproken?
Jazeker, want het is goed dat ouders zich 

hierop kunnen voorbereiden. Elk jaar praat 

de school met u over de toekomstmoge-

lijkheden van uw kind. Het is belangrijk 

dat iedereen dan open en eerlijk kan 

uitspreken welke verwachtingen er zijn. 

Krijgt mijn kind rapporten 
en een diploma?
Ja, twee keer per jaar ontvangt uw kind 

een rapport. En na 6 jaar Integratieklas 

wordt dit afgesloten met een diploma 

praktijkonderwijs. 



SWV HELMOND-
PEELLAND VO

Deurneseweg 13, 

5709 AH Helmond

(0492) 792 700

E-mail voor algemene vragen:  

vo@peellandvo.nl

Kijk voor meer informatie op onze 

website www.vo.swv-peelland.nl


