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Wat gaat een jaar snel……
Wanneer je na een
zomervakantie start
dan heb je nog een
heel schooljaar voor
je en ga je er van uit
dat er alle tijd is om
eens rustig stil te
staan bij zaken, te
kijken of er wellicht iets kan of moet veranderen. Of
verbeteren, of …….
Maar voor je het weet ben je al weer een half jaar
op weg en wordt al stilletjes nagedacht over zaken
die in dat laatste half jaar moeten worden geregeld.
En dan gaat de tijd in een keer heel snel. Staat de
zomervakantie weer voor de deur. Bij dat moment
zijn we ook nu weer aangeland. Nog een week en
dat zit het schooljaar 2018-2019 er op. Gaan we
genieten van de vakantie en over zes weken gaan
we fris en fruitig beginnen aan weer een nieuw jaar.
Maar voordat het zover is toch nog even een
nieuwsbrief met wat informatie.
Instroomdata SO- en SBO onderwijs
Afgelopen jaar hebben we onderstaande informatie
gedeeld met iedereen. Het lijkt ons goed dat
nogmaals te doen omdat we soms merken dat
scholen het vergeten zijn en denken dat kinderen op
elk gewenst moment geplaatst kunnen worden
binnen S(B)O-onderwijs. Dus nog een keer:
Binnen het regulier onderwijs kennen we alleen
tussentijdse
instroom
bij
vierjarigen
en
verhuisleerlingen. Binnen het Speciaal Onderwijs
(SO) en Speciaal Basisonderwijs (SBO) is dat anders.
Gedurende het gehele schooljaar worden
toelaatbaarheidsverklaringen (TLV’s) afgegeven en
tot nu toe werden binnen PMT kinderen snel na
afgifte van een TLV geplaatst.
De PMTschoolbesturen hebben besloten te gaan werken
met instroommomenten voor de SO- en SBOscholen. Voor de ontvangende school betekent dit
meer overzicht en voor de leerlingen een betere
start.
Voor het werkgebied PMT zijn de volgende
instroommomenten vastgesteld:

-Direct na de herfstvakantie
-Direct na de kerstvakantie
-Direct na de voorjaarsvakantie
-Direct na de meivakantie
I.v.m. aangepaste vakantieregeling kan het zijn dat
voor leerlingen uit Haaksbergen op enig moment
anders besloten wordt. De school van herkomst en
de nieuwe school kunnen hierover onderling
afspraken maken.
Planning 2019
25 september: Basiscursus Leespraat (Voor info zie
website PMT)
5 November: Kinderen met Syndroom van Down in
je groep. (Voor info zie website PMT)
13 november 2019: De PMT-najaarsbijeenkomst
zal worden gehouden in Hengelo. Reserveer de
datum vast in de agenda en regel binnen de school
eventueel vervanging voor die middag. Op dit
moment zijn we, onderwijs en gemeenten, al druk
bezig met de voorbereidingen.
Het belooft een interessante middag te worden.
CvA
Er zijn wat personele wisselingen binnen de CvA van
Plein Midden Twente.
De dames Riny van Duijn, Wencke Schillemans en
Erika Kornet stoppen met de CvA werkzaamheden.
We danken hen voor hun inzet en betrokkenheid bij
al die dossiers die de laatste jaren zijn besproken.
Wanneer mensen vertrekken komen er nieuwe
voor terug, want zonder CvA kunnen we niet.
Charon Meulenkamp, Stephanie Toenink en
Martine Damink komen de CvA versterken. We
heten hen hartelijk welkom en wensen ze veel
succes.
Tot slot
We wensen iedereen een fijne vakantieperiode toe
en een goede start van schooljaar 2019-2020.

-Direct na de zomervakantie
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