Routemap Passend Onderwijs Zuidoost
1b. Instroom van andere dan
voorschoolse voorziening.

1a. Voorschoolse voorzieningen en
neveninstroom bao - bao

1c. Leerling staat ingeschreven op
huidige basisschool.

start groeidocument

Adviesloket

2a. Leerling wordt aangemeld bij een reguliere
basisschool/SBO/SO

2b. Leerling wordt
aangemeld via match
stedelijk toelatingsbeleid

Zorgplicht start bij aanmelding

3.

nee

4.

Plaatsing reguliere
school met basisondersteuning

7.

Groepsbezoek en -bespreking
leerkracht en IB’ er

8.

Leerlingbespreking

9.

Leerkracht/school handelings-verlegen
en/of verklarend beeld onduidelijk?

ja of indicatie daarvoor

5.

(Voor)onderzoek IB’er (6
weken, evt. te verlengen
met 4 weken)

Start groeidocument

ja

nee
14. Is een extra ondersteuningsarrangement te realiseren?

ja

ja

nee
Adviesloket

17. Aanvraag TLV (via onderwijsadviseur) voor SO / SBO

Speciale lesplaatsen
18. Afgeven TLV door swv
SBO / SO
19. Bezwaarregeling
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20. Overweging
terugplaatsing
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Ouder- en Kind Team / Ouder- en Kind Team

15. Andere basisschool die leerling
kan plaatsen?

Adviesloket

16. Plaatsing reguliere
school met
arrangement extra
ondersteuning

nee

Extra ondersteuning
- uitgevoerd door externen
- georganiseerd/ingekocht
door scholen of
deelverband
- verantwoording naar het
swv
- evalueren doelen en
opbrengsten met
Adviesloket
- alleen inzetten naar
behoefte
- Time Out Voorziening

Ouder- en Kind Team / Ouder- en Kind Team

13. Plaatsing reguliere
school

Adviesloket

12. Is leerling binnen
basisondersteuning op te
vangen?

11. Complexe problematiek:
bespreking in ZBO
 integraal arrangement

Adviesloket

10. Overzichtelijke
problematiek: bespreking
in ondersteuningsteam

Basisondersteuning
- basiskwaliteit
- plangericht werken/
handelingsgericht werken
- preventieve en licht
curatieve interventies
- kortdurend ambulant
aanbod (AB)
- psychodiagnostisch
onderzoek
- verantwoording naar swv

Ouder- en Kind Team / Ouder- en Kind Team

Leerkracht observeert, signaleert
en werkt handelingsgericht

Adviesloket

6.

Adviesloket

Is er sprake van een
ondersteuningsbehoefte?

Ouder- en Kind Team / Ouder- en Kind Team

overdrachtsprocedure vs - po

Routemap Passend Onderwijs Zuidoost
Toelichting

1a.

1b.

Zie ter informatie de nieuwe afspraken stedelijke overdrachtsprocedure overgang voorschool – primair onderwijs op www.passendonderwijszuidoost.nl

Dit kunnen bijvoorbeeld kinderen zijn die afkomstig zijn uit het buitenland (nieuwkomers, gastleerlingen).

1c.

De leerling bezoekt de huidige basisschool al.

2a.

De zorgplicht van een school gaat in bij aanmelding van het kind. Zie www.passendonderwijs.nlvoor meer informatie.
De leerling wordt altijd aangemeld door ouders.

2b.

Deze procedure hoeft in Zuidoost niet verplicht te worden gevolgd. Veel ouders zullen hun kinderen dus zelf aanmelden, maar het kan voorkomen dat
een kind via een match in het stedelijke toelatingsbeleid wordt aangemeld.

3.

Dit stel je vast op basis van de informatie die je tot je beschikking hebt, eventueel aanvullend (dossier)onderzoek en een gesprek met ouders.

5.

De IB’er:
- geeft advies over plaatsbaarheid en aanpak
- maakt afspraken over terugkoppeling
- betrekt ouders bij traject
- is verantwoordelijk voor dossiervorming
-voert bij leerling met extra ondersteuningsbehoefte overdrachtsgesprek met voorschoolse voorziening / zendende school

6.

Stap 6 t/m 11 maken onderdeel uit van het werken via de HGW-cyclus.

8.

Bij de leerlingbespreking kunnen aanwezig zijn: leerkracht, IB’er en ouders.

10.

Deelnemers ondersteuningsteam: leerkracht, IB’er, OKA, ouders.

11.

Deelnemers ZBO: leerkracht, IB’er , OKA, ouders, directeur , jeugdarts/jeugdverpleegkundige, op afroep LPA, eventueel orthopedagoog.

12.

Raadpleeg hiervoor het schoolondersteuningsprofiel van jouw school. Kijk ook eens naar het Ondersteuniningsplan van het Samenwerkingsverband
Amsterdam Diemen: http://www.swvamsterdamdiemen.nl/het-ondersteuningsplan

15.

In overleg met Adviesloket, eventueel met arrangement extra ondersteuning.

16.

Meer informatie over het aanvragen van een arrangement extra ondersteuning vind je op http://www.passendonderwijszuidoost.nl

18.

Mocht de TLV niet worden afgegeven, dan zijn er twee mogelijkheden:
a. de leerling blijft op de aanmeldende school of school van oorsprong of
b. de leerling gaat naar een andere basisschool, evt. met arrangement extra ondersteuning. Neem hiervoor contact op met het Adviesloket.

19.

Als de school of de ouders het niet eens zijn met het besluit van het Samenwerkingsverband, kunnen zij hiertegen binnen zes weken na afgifte van het
besluit bezwaar maken. Meer informatie: http://www.swvamsterdamdiemen.nl/niet-eens-met-de-tlv-2

20.

SBO / SO kijkt regelmatig of kind teruggeplaatst kan worden naar een basisschool.
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