
UW KIND EN 
DE SYNTHESEKLAS

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

ALGEMEEN SYNTHESEKLAS VEELGESTELDE VRAGEN



Uw kind heeft in het voortgezet onderwijs 

behoefte aan extra ondersteuning. Daarom is 

in overleg met u gekozen voor de Syntheseklas.

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! 

SYNTHESEKLAS VEELGESTELDE VRAGENALGEMEEN

Beste ouder(s)*

* 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

DE AANMELDING

De aanmelding voor de Syntheseklas 

verloopt via de school die deze vorm van 

ondersteuning aanbiedt: het Vakcollege 

Helmond of het Commanderij College 

(locatie vmbo Gemert). 

Dit verloopt meestal als volgt:

•  Ouders hebben een oriënterend 

gesprek op school vóórdat zij hun 

kind aanmelden.

•  Een aanmelding wordt doorgegeven 

aan de Adviescommissie toewijzingen 

(ACT) van SWV Helmond-Peelland 

VO. Dit is nodig omdat de  

Syntheseklas een ‘ondersteunings-

arrangement’ is.

•  De school die de aanmelding beoor-

deelt, voert een dossieronderzoek 

uit. Dit betekent dat er informatie 

wordt opgevraagd bij de basisschool 

van uw kind.

•  Een medewerker van het Vakcollege 

Helmond of Commanderij College 

bezoekt de basisschool om te zien 

hoe uw kind het in zijn of haar klas 

doet. Dit wordt gedaan om in te 

schatten of de Syntheseklas de  

meest passende onderwijsvorm is. 

•  Als de school de aanmelding voor  

de Syntheseklas goedkeurt, gaat er 

een officiële aanvraag naar de ACT 

van SWV Helmond-Peelland VO. 

•  De directeur van SWV Helmond-

Peelland neemt een besluit over de 

aanvraag. Als deze beslissing bekend 

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.
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WAT IS 
SWV HELMOND-PEELLAND VO?

SYNTHESEKLAS

samen betrokken

is, zal de school u informeren. Daarnaast 

ontvangt u hierover een e-mail van  

SWV Helmond-Peelland VO. 

•  Vervolgens nodigt de school u en/of uw 

kind uit voor introductiebijeenkomsten.



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 uw kind motiveert en  

vertrouwen geeft.

• Dat u met de school samenwerkt.

•  Dat u aanwezig bent bij alle geplande 

gesprekken.

•  Dat u de mentor van de Syntheseklas 

op de hoogte houdt van gebeurte-

nissen die invloed kunnen hebben op 

het functioneren van uw kind.

•  Dat u, wanneer nodig, bereid bent 

om te praten over aanvullende 

hulpverlening.

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
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•  Dat u (telefonisch) makkelijk  

bereikbaar bent voor medewerkers 

van de school.



 

De Syntheseklas maakt deel uit van het 

vmbo basis- en kaderonderwijs. Het is 

een klas voor jongeren die bij hun 

overgang naar het voortgezet onderwijs 

extra ondersteuning nodig hebben. 

Voor hen is dat namelijk een nóg 

grotere stap dan voor andere jongeren. 

In een beschermde omgeving leren ze 

wat er van hen verwacht wordt en hoe 

ze zich kunnen aanpassen aan de 

nieuwe schoolomgeving. 

DE SYNTHESEKLAS 
IN HET KORT

Als een brug
De Syntheseklas is een soort brug 

tussen de basisschool en het voortgezet 

onderwijs. Het tempo van de lessen en 

de begeleiding worden aangepast aan 

de persoonlijke behoeften van uw kind. 

Verder is het een klas die gewoon 

meedraait met alle schoolactiviteiten. 

beschermde omgeving

SYNTHESEKLAS
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mentor is aanspreekpunt
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WAT GAAN WE DOEN?

•  Leerlingen zitten de eerste twee jaar 

van het voortgezet onderwijs in de 

Syntheseklas. 

•  Zij volgen de vakken van hun school-

advies: vmbo-basis of vmbo-kader, 

maar met extra steun en begeleiding.

•  De Syntheseklas telt maximaal  

12 leerlingen.

•  Uw kind heeft een mentor als vast 

aanspreekpunt. Deze verzorgt een 

groot deel van de lessen.

•  Na verloop van tijd stapt de leerling 

over naar een gewone vmbo-klas.  

Dit gaat per vak en elke leerling doet 

dit in zijn of haar tempo. 

•  Er wordt gezorgd voor een goede 

overdracht naar de nieuwe klas/

docent.

•  Het is de bedoeling dat na anderhalf 

jaar voor elk vak de overstap is 

gemaakt. Alle lessen worden dan dus 

in een gewone vmbo-klas gevolgd. 

Het laatste halfjaar van de  

Syntheseklas bestaat uit persoonlijke 

begeleiding en nazorg.

 

Commanderij College ligt aan de 
rand van Gemert.

Sint Josephstraat 17
5421 CR Gemert
www.commanderijcollege.nl

Vakcollege Helmond ligt net 
buiten het centrum van Helmond.

Keizerin Marialaan 4
5702 NR Helmond
www.vakcollege.nl

WAT KAN MIJN KIND 
VERWACHTEN?

Het schoolleven op het Vakcollege Helmond en het Commanderij College 

is vooral heel gewoon. Wel hebben de leerlingen van de Syntheseklas 

minder docenten en een eigen klaslokaal voor de theorievakken. Dit zorgt 

voor rust en structuur. Praktijklessen worden gegeven in praktijklokalen. 

Stap voor stap gaat uw kind steeds meer schoolwerk zelfstandig plannen 

en organiseren. De begeleiding wordt langzaam maar zeker afgebouwd. 

Bij het ene kind gebeurt dat sneller dan bij het andere. 



SYNTHESEKLAS

VOORBEREIDEN 
OP DE TOEKOMST
•  Veel persoonlijke aandacht en 

begeleiding

• Rust en structuur

• Een stevige basis leggen

• Ontwikkelen van zelfstandigheid

• Leren organiseren en plannen

• Werken aan zelfvertrouwen

•  Kansen voor de toekomst staan 

centraal

veel persoonlijke aandacht

Het doel is dat uw kind na twee jaar 

zelfstandig doorgaat met een vmbo-

basis of -kaderopleiding. We willen 

bereiken dat uw zoon of dochter 

voldoende zelfvertrouwen en een 

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

positief gevoel over zichzelf heeft. 

Dat maakt het gemakkelijker om 

hobbels te overwinnen en om te gaan 

met moeilijke situaties.

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



Hoe word ik als ouder op de 
hoogte gehouden?

Goed contact met ouders vinden wij 

heel belangrijk. De mentor is uw eerste 

aanspreekpunt. Bij hem/haar kunt u met 

al uw vragen terecht. Door het jaar heen 

wordt u uitgenodigd voor gesprekken 

op school. De school bespreekt dan hoe 

het met uw kind gaat. Ook hiervoor 

geldt: dit is maatwerk. Met sommige 

ouders hebben we vaker contact dan 

met andere. 

VEELGESTELDE
VRAGEN

informatie met elkaar delen
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Via mail en telefoon kunt u altijd 

rechtstreeks contact opnemen met de 

mentor. De school wil goed bereikbaar 

zijn voor de ouders.

Als mijn kind hulp krijgt 
van een zorg- of welzijns-
organisatie, moet ik dit  
dan melden?

Wij zien graag dat u dit doet, want dan 

kan de school daar rekening mee 

houden en, waar nodig, samenwerken. 

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. 

Is er ook hulpverlening op 
school aanwezig?

Wanneer uw kind tegen bepaalde 

problemen aanloopt, is het mogelijk 

om extra ondersteuning in te schakelen. 

Dit gebeurt of via school of via de 

gemeente.

Krijgt mijn kind rapporten?

Ja, twee keer per jaar ontvangt uw kind 

een rapport. 

Kan mijn kind langer dan 
twee jaar in de Syntheseklas 
blijven?

Nee, dat is niet mogelijk. Het onder-

steuningsarrangement Syntheseklas 

geldt voor maximaal twee jaar. Als het 

niet lukt om in deze periode volledig 

door te stromen naar vmbo-basis of 

-kaderonderwijs, gaan we met ouders 

om tafel zitten om vervolgstappen te 

bespreken. 



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


