Zorgplicht
De ouders melden het kind schriftelijk aan bij
een school naar keuze (aanmeldschool).

STAP 1
De school schat in of het kind extra
ondersteuning nodig heeft.

NEE

JA

Toelating volgens reguliere
procedure.

Er is extra ondersteuning nodig van
cluster 1 of 2

STAP 2
School vraagt na toestemming ouders extra
informatie op bij bijv. PSZ, leerkracht, GGD,
ONDERSTEUNINGSROUTE
betrokken wijkteam. De school stelt een
ontwikkelingsperspectief op en bepaalt de
vervolgstap.

Ondersteuningsroute
Indien de ondersteuningsroute
niet in 6 weken doorlopen
kan worden dan kan deze
aanmeldprocedure met maximaal
4 weken verlengd worden.
De leerling dient dan wel tijdelijk
op school geplaatst te worden.

Er is extra ondersteuning nodig van
SWV de Eem
Ontwikkelingsperspectief
In het ontwikkelingsperspectief
worden de volgende punten
beschreven:
• Algemene gegevens
• Vraagstelling
• Bevorderend & belemmerend
• Leerlingprofiel
• Integratief beeld
• Overleg & afspraken voor zover
bekend

STAP 3
De school stelt een ondersteuningsvraag aan
SWV de Eem via TOP dossier.
5 dagen
STAP 4
De onderwijsondersteuner neemt contact
op met school.

STAP 5
School maakt een afspraak voor een integraal
overleg met het ondersteuningsteam.*

STAP 6
De school is eigenaar van het proces en
houdt de voortgang bij in TOP dossier.
Eventueel korte interventie
van externe experts.

A
SCHOOLORGANISATIE

De school en de ouders
gaan zelf aan de slag binnen
de eigen mogelijkheden.

*

B
ARRANGEMENT

De school gaat aan de
slag, met ondersteuning
van SWV de Eem.

C
REGULIER

School (bestuur) onderzoekt
samen met de ouders en
SWV de Eem mogelijkheid
van plaatsing op een andere
reguliere basisschool.

D
TLV

Toelaatbaarheidsverklaring
is nodig voor plaatsing
op het speciaal (basis)
onderwijs.

Integraal overleg wordt gevoerd met het ondersteuningsteam. Het ondersteuningsteam bestaat uit: ouder van
de leerling, leerkracht en ib’er, onderwijsondersteuner en een medewerker van het wijkteam/ lokaal team.

Voor meer informatie kijk op

swvdeeem.nl

