Werkwijze onderinstroom voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte
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Reguliere basisschool *

Reguliere voorschoolse voorziening

Specialistische voorschoolse voorziening

“Drie maanden geleden is een kind van 4 jaar bij
ons gestart, maar we hebben het idee dat zij extra
ondersteuning nodig heeft. Als IB’er vraag ik me
af of iemand met ons mee kan denken over welke
ondersteuning dit kind nodig heeft?”

“We twijfelen of dit kind in het reguliere onderwijs
in kan stromen en willen dat er iemand met ons
meedenkt over de mogelijkheden. Wie kunnen we
benaderen?”

“Een aantal keer per jaar bespreken we op onze locatie
van welke kinderen we verwachten dat zij kunnen
uitstromen naar een school. Kan er iemand aansluiten
die meedenkt over de mogelijkheden?”

Trajectbegeleider
Passend Onderwijs
Schoolbestuur

Ondersteuningsspecialist onderinstroom

Ondersteuningsspecialist onderinstroom

“Ik denk graag mee over hoe we de onderwijsbehoeften
van dit kind in beeld kunnen brengen en over een
passend onderwijsaanbod. Zo nodig kom ik een keer
observeren. Als jullie dit formulier invullen dan neem ik
zo snel mogelijk contact met jullie op.”

“Ja natuurlijk, ik sluit graag structureel aan bij dit
overleg om mee te denken en te adviseren over het best
passende onderwijsaanbod. Als er buiten dit overleg
vragen zijn kunnen jullie natuurlijk ook contact met mij
opnemen.”

"We bekijken of de
ondersteuningsspecialist die
gekoppeld is aan het bestuur de
ondersteuning kan bieden. Als er
specialistische expertise nodig
is op het thema 'onderinstroom'
dan vragen we een arrangement
specialistische expertise aan via
Ldos/Topdossier".

Teamleider ondersteuningsspecialisten
“Bedankt voor de aanvraag. Ik ken zo nodig
specialistische expertise toe en bekijk welke
ondersteuningsspecialist deze kan bieden.”

Ondersteuningsspecialisten
onderinstroom
- Maashorst en Meierijstad (zonder
Schijndel): Jan van Dijk
jan.vdijk@swvpo3006.nl
- Oss en Bernheze: Marjo van de Wetering
marjo.vdwetering@swvpo3006.nl

Uitvoeren arrangement
De ondersteuningsspecialist biedt de afgesproken ondersteuning, met als uitgangspunt het bereiken van
de bepaalde doelstellingen. Dit wordt gemonitord. Als er meerdere ondersteuningsspecialisten een school
begeleiden met een vraag, dan werken ze samen en delen ze hun ervaringen met elkaar. Door de nauwe
samenwerking tussen de trajectbegeleider passend onderwijs, ib’er en ondersteuningsspecialist kan
hierover snel geschakeld worden.

https://www.swvpo3006.nl/over-ons/
ondersteuningsspecialisten/

* Kinderen jonger dan 5 jaar die maximaal 5 maanden op een reguliere basisschool zitten.
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