Passend onderwijs op onze school
Ons schoolbestuur werkt met andere schoolbesturen in de regio samen in het samenwerkingsverband
PO Langstraat Heusden Altena. Het samenwerkingsverband adviseert en ondersteunt ook onze school
bij het vormgeven van passend onderwijs. Onder de titel ‘Kracht door verbinding’ is een
ondersteuningsplan vastgesteld dat instemming heeft gekregen van de ondersteuningsplanraad (het
medezeggenschapsorgaan van het nieuwe samenwerkingsverband). Dit plan kunt u via onze schoolsite
of ter plekke op school inzien.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website: www.samenwerkingsverbandLHA.nl.
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Wat is passend onderwijs?
Passend onderwijs is niets anders dan goed onderwijs. Ook als er ‘zorg’ is om een kind. Bijvoorbeeld
omdat het leren moeilijker gaat, omdat een kind uitdaging mist, of omdat extra begeleiding nodig is
vanwege een beperking of gedragsproblemen. Met (zo) wenselijk extra begeleiding kan onze school
vaak prima passend onderwijs bieden. Is een kind hier - of eventueel op een andere ‘gewone’
basisschool - echt niet op zijn of haar plek, dan is er speciaal (basis-) onderwijs dat passend onderwijs
kan bieden.
Om ervoor te zorgen dat ieder kind inderdaad dat passende ‘onderwijsarrangement’ krijgt, is passend
onderwijs landelijk ook wettelijk geregeld. Elk bestuur heeft hierbij een ‘zorgplicht’ en heeft de school
de taak om elk kind een passende onderwijsplek te bieden. Op de eigen school, of op een andere
school in het reguliere onderwijs of het speciaal (basis)onderwijs.
Ondersteuningsteam
Elke school van Leerrijk! heeft een ondersteuningsteam. In dat team wordt de cyclus van het
handelingsgericht werken door de interne begeleider samen met de leraren vormgegeven o.a. door
middel van de groeps- en leerlingbesprekingen. In veel scholen participeert ook de
schoolmaatschappelijk werker aan dat overleg en eventueel sluiten andere disciplines aan.
Het accent in de bespreking ligt op het vaststellen van de ondersteuningsbehoefte van de leerling en
worden afspraken gemaakt over de inzet van extra en aanvullende activiteiten door de school vallend
binnen de basisondersteuning. Het ondersteuningsteam stelt ook vast voor welke leerlingen geldt dat
zij, ondanks alle ondersteuning door de school, de basisondersteuning dreigen te overstijgen en waarbij
de continuïteit van de schoolloopbaan in het geding komt.
Voor de meeste leerlingen geldt dat wij voldoende deskundigheid en mogelijkheden in huis hebben om
goed onderwijs te bieden. Voor die kinderen die hulp ‘van buiten’ nodig hebben, heeft Leerrijk! een
bovenschools deskundige die samen met het ondersteuningsteam het Multi Disciplinair Overleg (MDO)
vormt.
Multi disciplinair Overleg
De bovenschools deskundige voert een professionele dialoog met de leden van het ondersteuningsteam
van de school en de ouders over de ondersteuningsvraag van de leerling. Wordt besloten tot een
aanvraag bij de Toelatings- en AdviesCommissie (TAC), dan wordt een startdocument
‘Ontwikkelingsperspectief’ opgesteld. Dit perspectief wordt samen met de Arrangementsaanvraag
opgestuurd naar de TAC. De intern begeleider van de school is verantwoordelijk voor beide documenten.
In het aanvraagformulier staat verwoord wat de professionals willen bereiken met het kind. Tevens
wordt aangegeven hoe de extra ondersteuning ingericht zou moeten worden en voor welke periode.
De TAC beoordeelt de aanvraag op inhoud en of de aanvraag voor extra ondersteuning gegrond is en
formuleert een advies, kent een arrangement toe en indien nodig geeft zij een
toelaatbaarheidsverklaring af voor speciaal (basis-)onderwijs.
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Eén loket voor scholen en ouders
Als ouders vragen hebben over de onderwijszorg voor hun kind, dan is de leerkracht het eerste
aanspreekpunt. Ook de intern begeleider kan veelal antwoord geven op vragen.
Indien ouders toch nog vragen hebben kan ook met de deskundige bevoegd
gezag gebeld worden, die bereikbaar is via: 0416-339944 of DBG@leerrijk.nl.

