Plaatsing leerlingen op SO/SBO met het startmoment aan het begin van het nieuwe schooljaar.
Voor een zorgvuldige verwijzing en overdracht van leerlingen naar het Speciaal (Basis) Onderwijs
voor de zomervakantie, is het wenselijk dat de reguliere scholen bijtijds de onderwijs,-en
ondersteuningsbehoeften van de betreffende leerling in kaart brengen. Daarmee voorkomen we een
“ hausse” aan aanmeldingen op het laatste moment, waardoor de SO en SBO-scholen in de knel
komen met de plaatsing van deze leerlingen.
Hiervoor is het nodig dat er in februari een screening plaatsvindt, waarbij de school de leerlingen in
kaart brengt die mogelijk een verwijzing krijgen naar het Speciaal (Basis) Onderwijs. Dit aan de hand
van het leerlingvolgsysteem, de groepsbespreking en het overleg van het ondersteuningsteam. De
Intern Begeleider heeft hierin een belangrijke rol.

In de periode van februari tot april brengt de school de ondersteunings,- en onderwijsbehoeften van
de leerling verder in kaart, eventueel met ondersteuning van BOOT. Leerlingen kunnen door school
en ouders bij BOOT worden aangemeld als er bijvoorbeeld nog vragen zijn ten aanzien van de
ondersteunings,- en onderwijsbehoeften van de leerling, een passende onderwijssetting, als er nog
(aanvullend) onderzoek moet worden gedaan of als er vragen liggen met betrekking tot de
hulpverlening.
Mochten de onderwijs, - en ondersteuningsbehoeften al duidelijk zijn en de school kan hieraan niet
voldoen, dan is zorgvuldig onderbouwen welke onderwijsvorm passend is voor de leerling
noodzakelijk en kan de school rechtstreeks een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aanvragen bij de
TLV - commissie. De informatie ten aanzien van deze onderbouwing is terug te vinden op de site van
het Samenwerkingsverband. Hier is ook het aanvraagformulier Toelaatbaarheidsverklaring te
downloaden.
De periode april/mei wordt gebruikt om de toelaatbaarheidsverklaringen af te geven en de dossiers
naar de ontvangende scholen te sturen.
De SO en SBO-scholen hebben na het afgeven van de toelaatbaarheidsverklaring, tenminste 4 weken
nodig om een OPP te maken en te bepalen in welke groep het kind het beste geplaatst kan worden.
De scholen voor Speciaal (Basis) Onderwijs krijgen op deze manier tijdig (voor 7 juni) een overzicht
van de leerlingen die met ingang van het nieuwe schooljaar zullen instromen en de informatie die zij
nodig hebben bij het opstellen van een ontwikkelingsperspectiefplan. Daarbij is tevens een warme
overdracht zeer belangrijk, de verantwoordelijkheid hiervoor ligt dan ook bij beide scholen.
Bovenstaande geldt alleen voor de leerlingen die na de zomervakantie een overstap naar het
Speciaal (Basis) Onderwijs maken, het blijft natuurlijk altijd mogelijk om, in overleg met de
ontvangende school, tussentijds in te stromen.

