UW KIND GAAT NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS
UW KIND HEEFT EXTRA ONDERSTEUNING NODIG
Schooladvies

Uw zoon of dochter zit nu in groep 8 van de basisschool of in de eindgroep van het speciaal (basis)onderwijs.
Na dit schooljaar gaat uw kind naar het voortgezet onderwijs. Een belangrijke stap in de onderwijsloopbaan van
uw kind.
De basisschool heeft aangegeven dat uw kind mogelijk in aanmerking komt voor extra ondersteuning in het
voortgezet onderwijs. Extra ondersteuning kan geboden worden door leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)
bij het VMBO, het Ortho-Pedagogisch en Didactisch Centrum (het OPDC), het Praktijkonderwijs (PrO) en bij het
Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO).

Aanmelden

U meldt als ouder uw kind (voor 1 maart 2016) schriftelijk aan bij de voortgezet onderwijsschool van uw keuze.
Bij de aanmelding geeft u aan dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft.

Passend aanbod

Bij leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt de afdeling Toeleiding van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere betrokken. Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor de toewijzing
van extra ondersteuning. Zij zullen dan ook het dossier van uw kind bekijken en beoordelen. Wanneer extra
informatie of onderzoek nodig is, worden ouders benaderd en om toestemming gevraagd.
Een compleet dossier wordt door de orthopedagoog of psycholoog van de voortgezet onderwijsschool van uw
keuze beoordeeld. Hij of zij bekijkt of de school inderdaad het passende aanbod heeft of dat een andere school
een nog passender onderwijsplek aan uw kind kan bieden. Dit advies wordt met u overlegd waarna (na akkoord)
de aanvraag voor extra ondersteuning wordt gestart.

Meer weten?

Stap in eerste instantie naar de leerkracht van uw kind of naar de directie van de school.
U kunt ook informatie vinden op: www.passendonderwijs-almere.nl

Bezwaarprocedure

De afdeling Toeleiding van Passend Onderwijs Almere is verantwoordelijk voor de toewijzing van extra ondersteuning. Zij geeft verklaringen af voor de toelating tot het speciaal (basis)onderwijs en het voortgezet speciaal
onderwijs. Deze verklaring heet een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) en is een beschikking in de zin van de
Algemene Wet Bestuursrecht.
Daarnaast is de afdeling Toeleiding van Passend Onderwijs Almere verantwoordelijk voor het toewijzen van de
ondersteuning in het lwoo en PrO (een TLV PrO en aanwijzing lwoo).
Een bezwaar tegen een besluit van de afdeling Toeleiding van Passend Onderwijs Almere over de toelaatbaarheid dient binnen zes weken na het besluit te worden ingediend bij de bezwaarcommissie. U kunt een e-mail
sturen naar: secretariaattlv@passendonderwijs-almere.nl.
We wijzen er nadrukkelijk op dat u zich voor klachten over een school direct dient te wenden tot de klachtencommissie van de school of het schoolbestuur.

www.passendonderwijs-almere.nl

