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In dit nummer

Bij Passend Onderwijs is het streven om ervoor te zorgen dat het onderwijs

1

Wat als er extra zorg nodig is?

mogelijkheden die een basisschool tot zijn beschikking heeft. Iedere school

1

Naar een speciale school

2

Elk schoolbestuur heeft

dan de school waar de leerling op zit kan bieden dan kan extra

zorgplicht

ondersteuning worden ingezet. In de wet Passend Onderwijs zijn hierover

3

Nieuw ondersteuningsplan

3

Aandacht voor thuiszitters

past bij wat de leerling nodig heeft. Helaas lukt dat niet altijd met de
heeft

de

eigen

ondersteuningsmogelijkheden

vastgelegd

in

het

schoolontwikkelingsplan. Als een leerling meer ondersteuning nodig heeft

enkele bepalingen vastgelegd.
•

De school stelt voor leerlingen die extra ondersteuning nodig
hebben

een

ontwikkelingsprofiel

op,

waarin

het

verwachte

uitstroomniveau van de leerling is opgenomen;
Reageren op deze nieuwsbrief kan via:
secretariaat@po3002.nl

•

In het ontwikkelingsperspectief geeft de school aan welke hulp
noodzakelijk is om het uitstroomniveau te halen;

•

De school voert een op overeenstemming gericht overleg met de
ouders over het ontwikkelingsperspectief;

•

Zo

nodig

kan

extra

hulp

wordt

aangevraagd

bij

het

samenwerkingsverband in overleg met de ouders (zie website
www.po3002.nl);
•

De

aanvraag

voor

samenwerkingsverband
commissie

met

o.a.

extra

hulp

beoordeeld
een

in

wordt
een

door

het

multidisciplinaire

onderwijskundige

en

een

gedragsdeskundige (orthopedagoog/psycholoog). In ons SWV

Zo nodig kan extra hulp
worden aangevraagd bij
het
samenwerkingsverband

PO3002 bestaat deze multidisciplinaire commissie uit Daniëlle
Kloosterman (onderwijskundige) en de orthopedagogen Marleen
van Oosterhout, Marianne Voeten en Stefan de Crom.

Naar een speciale schoo l
Als de school waar een kind zit onvoldoende mogelijkheden heeft om
tegemoet te komen aan de behoeften van een kind dan kan het nodig zijn
een kind te verwijzen naar een school voor speciaal (basis)onderwijs.
Hiervoor gelden enkele wettelijke bepalingen:
-

Het samenwerkingsverband moet instemmen met een plaatsing in
het speciaal (basis)onderwijs via een toelaatbaarheidsverklaring;
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Het bevoegd gezag (het bestuur) van de school waar het kind

-

staat ingeschreven vraagt de toelaatbaarheidsverklaring aan;
In het ondersteuningsplan staan de criteria en de procedures op

-

basis waarvan een toelaatbaarheidsverklaring wordt afgegeven;
Het

-

samenwerkingsverband

moet

een

advies

vragen

aan

deskundigen;
Een toelaatbaarheidsverklaring heeft een uniek nummer en bevat

-

een start- en einddatum van de bekostiging en indien nodig het
bekostigingsniveau;
School

-

Aanmelding bij
speciaal
(basis)onderwijs met
toelaatbaarheidsverklaring

en

ouders

kunnen

bezwaar

maken

bij

het

samenwerkingsverband als zij het oneens zijn met het besluit van
het samenwerkingsverband;
De aanmelding bij het speciaal (basis)onderwijs gebeurt schriftelijk

-

en met overlegging van de toelaatbaarheidsverklaring;
De nieuwe school neemt de zorgplicht over als er plaatsruimte is en

-

de ouders de grondslag van de school respecteren.

Elk sch oolbest uur h eeft zorgplicht
Bij aanmelding van een leerling gelden enkele wettelijke bepalingen. De
belangrijkste daarvan is de zorgplicht van de school. Na schriftelijke
aanmelding van een leerling gaat de zorgplicht van een school in als er
plaatsruimte is op de school van aanmelding en de ouders de grondslag
van de school respecteren. Is dit het geval dan gelden de volgende
bepalingen:
-

Ouders moeten bij aanmelding aangeven of zij een vermoeden
hebben dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft;

-

Ouders moeten kenbaar maken of zij hun kind bij meerdere scholen
hebben aangemeld;

-

Na aanmelding heeft de school zes weken de tijd om voor de
leerling een passende plek te vinden;

-

In die tijd krijgen ouders de gelegenheid om extra informatie aan te
reiken;

Binnen Passend
Onderwijs heeft elk
schoolbestuur
zorgplicht

-

De school heeft tijdens die zes weken de tijd om te onderzoeken of
extra ondersteuning noodzakelijk is;

-

De termijn van zes weken kan met vier weken worden verlengd,
maar als dat gebeurt wordt de leerling tijdelijk op de school van
aanmelding geplaatst.
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Een n ieu w ondersteun in gsplan

Op 1 augustus 2014 is het Passend Onderwijs van start gegaan. Dat heeft er
natuurlijk niet toe geleid dat er plotseling op scholen heel anders met
leerlingen wordt omgegaan, of dat er ineens heel veel meer zorgleerlingen
op de basisschool opgevangen worden. Passend Onderwijs is een streven
om onderwijs beter te laten aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de
leerlingen en langzamerhand zullen de effecten daarvan in de praktijk te

Passend Onderwijs is
van start. De eerste
ervaringen worden
verwerkt in een nieuw
ondersteuningsplan.

zien zijn.

Nu de eerste ervaringen met Passend Onderwijs worden

opgedaan, met nieuwe uitdagingen en nieuwe procedures, is het wel
belangrijk om het ondersteuningsplan bij de tijd te houden. Bij de start van
het samenwerkingsverband is een ondersteuningsplan gemaakt (zie website
www.po3002.nl) en de komende maanden zal dat worden aangepast.
Naast de deelnemende schoolbesturen en gemeenten zal ook de
OndersteuningsPlanRaad (OPR) worden geraadpleegd. Tegelijkertijd wil het
SWV PO3002 graag iedere belanghebbende uitnodigen om reacties op het
huidige plan of ideeën voor het nieuwe plan aan te dragen via
directie@po3002.nl.

Aanda cht voo r th uiszitters
Het motto van het SWV PO3002 is ‘Zorg dat het past’. De uitdaging van het
Passend Onderwijs is om voor iedere leerling een passende onderwijsplek te
vinden of te maken. Want tenslotte heeft ieder kind recht op goed
onderwijs. Daarom is het ook belangrijk dat er geen enkel kind thuis zit, terwijl
hij of zij naar school zou moeten gaan. In samenwerking met de
aangesloten gemeenten (Roosendaal, Rucphen, Halderberge, Moerdijk en
Drimmelen) worden alle thuiszitters in kaart gebracht en wordt in goed

Alle thuiszitters worden
in kaart gebracht én er
wordt een oplossing
voor bedacht

overleg met de schoolbesturen naar een passende oplossing voor ieder kind
gezocht. Hoe groot het probleem in onze regio is, is nog niet helemaal goed
in kaart gebracht. Landelijk heeft Staatssecretaris Dekker aanvullend
onderzoek laten doen naar de verzuimcijfers om beter inzicht te krijgen in
het aantal thuiszitters. Hieruit blijkt dat er nog steeds verschillen zijn tussen de
manier waarop wordt geregistreerd en de definities die worden gebruikt. De
resultaten van het onderzoek zijn aanleiding om in gesprek te gaan met
gemeenten en samenwerkingsverbanden over hoe deze thuiszittende
leerlingen weer naar school kunnen gaan.

Kijk voor de nieuwste informatie op de website van het SWV
PO3002!

