
UW KIND EN 
PREPORTAAL

Welkom bij  
SWV Helmond-Peelland VO
Informatie voor ouders en verzorgers

ALGEMEEN PREPORTAAL VEELGESTELDE VRAGEN



Beste ouder(s)*

Uw kind gaat extra ondersteuning krijgen 

omdat het op school niet goed gaat. 

In overleg met u is gekozen voor PrePortaal. 

Wij willen u en uw kind zo goed mogelijk 

voorbereiden op wat er komen gaat. In deze 

folder vindt u de belangrijkste informatie. 

Heeft u na het lezen nog vragen,  

stel ze dan gerust! 

PREPORTAAL VEELGESTELDE VRAGENALGEMEEN

* Overal waar ouder(s) staat, kunt u ook verzorger(s) lezen



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. 

ALGEMEEN

HET VERVOLG VAN  
DE AANMELDING

U heeft een gesprek gehad bij de 

Adviescommissie toewijzingen (ACT) 

van SWV Helmond-Peelland VO. Hieruit 

is naar voren gekomen dat PrePortaal 

voor uw zoon of dochter mogelijk een 

passende ondersteuning kan zijn. 

Hoe gaat het nu verder?

•  De coördinator van PrePortaal 

verzamelt zoveel mogelijk informatie 

bij de middelbare school. 

•  Mogelijk wordt bij uw kind nog een 

extra onderzoek ingezet om een 

volledig beeld van uw zoon of dochter 

te krijgen. Dit kan twee tot drie weken 

duren. Hierna volgt een advies.

•  Op grond van dit advies beslist  

de directeur van SWV Helmond- 

Peelland VO of uw kind kan starten 

bij PrePortaal.  

•  U ontvangt vervolgens twee e-mails. 

Eén bericht gaat over het besluit dat 

is genomen. Het andere bericht gaat 

over het vervolgtraject en vermeldt 

wanneer uw kind bij PrePortaal begint.
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WAT IS SWV HELMOND-PEELLAND VO?

PREPORTAAL

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:

•  Dat u aanwezig bent bij alle geplande 

gesprekken.

• Dat u uw kind helpt en motiveert.

•  Dat u zich open opstelt en gevraagde 

informatie beschikbaar stelt.

•  Dat u de mentor van PrePortaal op  

de hoogte houdt van gebeurtenissen 

die invloed kunnen hebben op het 

functioneren van uw kind.

ALGEMEEN

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. 

steun en samenwerking

VEELGESTELDE VRAGENPREPORTAAL



PrePortaal is een school- en stagetraject 

dat jongeren een nieuwe kans geeft. 

Door de combinatie van theorie en 

praktijk krijgt uw kind een nieuwe, 

frisse blik op zijn of haar toekomst-

mogelijkheden.

•    Een klas telt ongeveer 12 leerlingen, 

in de leeftijd van 15 t/m 18 jaar.

•  Twee dagen per week wordt theorie-

les gegeven. De locatie kan per jaar 

wisselen, maar is altijd in Helmond.

PREPORTAAL 
IN HET KORT

•  Drie dagen per week loopt uw zoon 

of dochter stage bij een bedrijf of 

organisatie. 

•  PrePortaal is maatwerk; we kijken 

goed naar wat uw kind aankan.  

Les- en stage-uren kunnen  

opgebouwd worden. 

•  Als er aanvullende (jeugd)hulp nodig 

is, wordt dit georganiseerd door een 

jeugdprofessional uit de gemeente 

waar uw kind woont. Hierover maakt 

u aparte afspraken. 
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STARTEN BIJ PREPORTAAL

Na het besluit van toelating tot Pre-

Portaal begint uw kind vrij snel met de 

theorielessen. De eerste dag op school 

staat in het teken van kennismaking; 

met docent, klasgenoten en stage-

begeleider. De docent geeft uitleg 

over de vakken. De stagebegeleider 

bespreekt met uw kind welke interesses 

en wensen er leven met betrekking tot 

de stage. De stage begint op een later 

moment.  

school en stage



 

In de eerste week is er ook een vervolg-

gesprek met uw kind. Dit gesprek 

gaat onder meer over wederzijdse 

verwachtingen en over de doelen 

waaraan gewerkt zal worden. 

Na zes tot acht weken hebben we een 

‘tussengesprek’. We bekijken dan hoe 

alles gaat en of er zaken aangepast 

moeten worden. 

THEORIE BIJ PREPORTAAL

De theorielessen die gegeven 

worden zijn:

- Nederlands

- Rekenen

-  Burgerschap (bijvoorbeeld regels  

van de overheid)

-  Werknemersvaardigheden  

(bijvoorbeeld sociale vaardigheden)

- Mentorles

EEN NIEUWE 
KANS KRIJGEN!

• Veel persoonlijke hulp en aandacht

• Rust en structuur

• Gezien en geaccepteerd worden

• Proeven aan de praktijk

• Werken aan meer zelfvertrouwen

• Inzicht krijgen in eigen mogelijkheden 

• Talentontwikkeling

• Klasgenoten motiveren en steunen elkaar

• Een goede toekomst staat centraal

• Een nieuwe kans!

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

werken aan doelen
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PREPORTAAL

DIT WILLEN WE 
BEREIKEN

Ons doel is om uw kind zo te begeleiden 

en motiveren dat hij/zij zin heeft in de 

toekomst en de volgende stap kan 

maken: een passende mbo-opleiding 

op niveau 1 of 2. Leerlingen van 18 jaar 

en ouder kunnen besluiten dat zij direct 

door willen gaan naar een betaalde 

baan. 

PRAKTIJK BIJ PREPORTAAL

Er zijn stageplaatsen bij veel verschil-

lende bedrijven, in allerlei sectoren. 

Uw kind geeft aan waar zijn of haar 

interesse ligt. We proberen zoveel 

mogelijk maatwerk te bieden, omdat 

iedere leerling zich anders ontwikkelt. 

De stagebegeleiders van PrePortaal 

bezoeken regelmatig de stageplaatsen. 

Ook zijn ze wekelijks aanwezig op de 

locatie waar de theorielessen gegeven 

worden. Uw kind kan dus gemakkelijk 

contact leggen met zijn of haar stage-

begeleider. Bij het bedrijf waar de stage 

plaatsvindt, heeft uw kind een praktijk-

begeleider. Dit is een medewerker van 

het bedrijf. 

nieuwe stappen zetten



Wie zijn er betrokken bij 
PrePortaal?

Binnen PrePortaal werken de 

volgende partijen samen: Vakcollege 

Helmond, Praktijkschool Helmond, 

gemeente Helmond, ROC Ter Aa en 

SWV Helmond-Peelland VO. 

VEELGESTELDE 
VRAGEN

contact houden

VEELGESTELDE VRAGEN

Wie is mijn contactpersoon?

Dat is de mentor van PrePortaal. Deze is 

via telefoon en e-mail zeer toegankelijk 

en gemakkelijk bereikbaar. 

Hoe word ik op de hoogte 
gehouden?

Hierover maakt u afspraken met de 

mentor van PrePortaal.

 
Kan mijn kind zelf een 
stageplaats voorstellen?

Ja, dat is mogelijk. PrePortaal 

beoordeelt of de stageplaats geschikt is.

Krijgt mijn kind betaald 
tijdens de stage?

Nee, hier staat geen betaling tegenover. 

Wel komt het regelmatig voor dat een 

stageplaats een betaalde bijbaan 

aanbiedt buiten de stage-uren. Dit kan 

natuurlijk altijd.

Wat gebeurt er als het niet 
lukt op de stageplaats?

We bekijken eerst hoe we er wél een 

succes van kunnen maken. Is dat toch 

niet mogelijk, dan gaan we op zoek 

naar een beter passende stageplaats. 

Het doel is dat uw zoon of dochter een 

stage doet waar hij/zij veel kan leren en 

het naar de zin heeft. 

Welke vakantieperioden 
gelden voor PrePortaal?

In de regio Helmond worden de 

vakanties van alle middelbare scholen 

centraal vastgeteld. PrePortaal sluit 

hierbij aan.

Moeten we zelf lesboeken 
voor ons kind aanschaffen?

Nee, PrePortaal verzorgt al het les-

materiaal. Wel gelden soms bepaalde 

(veiligheids)voorschriften op de 

stageplaats, waardoor bijvoorbeeld 

veiligheidsschoenen aangeschaft 

moeten worden.



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


