Onderstaand is de procedure bij aanmelding van een nieuwe
leerling uitgebreid schematisch weergegeven:
TEAMLEIDER
Oriënterend gesprek ouders en MT lid (directeur of TL), evt. Ortho/IB, met als doel:
- Eerste kennismaking met de school
- Uitleg procedure van aanmelding (aanleveren compleet dossier, vervolgens 6
wk beeldvorming)
Hierbij gebruik maken van oriëntatieformulier en toestemmingsformulier
MT geeft seintje aan TLV-administratie en Ortho/IB over te verwachten leerling.
In ZT SO/VSO afstemmen wie het beeldvormingstraject uitvoert.
ê
TLV-ADMINISTRATIE
-

Dossier wordt door ouders (betreffende school / hulpverlening)
aangeleverd/opgevraagd
Checkt dossier op compleetheid en gaat achter ontbrekende stukken aan
Pas als dossier compleet is gaat beeldvorming starten, seintje naar Ortho, IB, TL
Leerling wordt gemeld in CvB
Mail naar ouders (aangeven dat de 6 weken beeldvorming starten en wanneer de
leerling in het CvB besproken gaat worden)
TLV voorbereiden

ê
ORTHOPEDAGOOG/IB
Ortho/IB start beeldvorming van 6 weken (mag verlengd worden met 4 wk) bij compleet
dossier:
- Dossier analyse
- Contact met betrokkenen / observatie school van herkomst
- Beeldvorming in de vorm van eerste OPP
- ZT geeft advies wel of niet plaatsbaar, leerroute en evt proefplaatsing.
Ortho stuurt OPP en Deskundigheidsverklaring 1 week voor de CvB bespreking aan de CvBleden.
- Afstemming op didactisch niveau met IB en w.b.t. klassenindeling in ZT.

ê
Leerling wordt besproken in de CvB vergadering.
Is een dossier erg duidelijk en duurt het nog te lang voordat het eerstvolgende CvB is dan
wordt de beeldvorming besproken in het ZT met daarbij aanwezig de voorzitter van het CvB
(directeur).
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ê

CVB
1. Leerling voldoet aan
profiel:
Inschrijving leerling (TL)
Overleg in ZT

2. Leerling voldoet aan
profiel:
Maar er is meer ondersteuning
nodig
MT-Ortho en IB pakken dit op
(hierbij kan proefplaatsing
overwogen worden)

Indien nodig kan TLV
aangevraagd gaan worden.

3. Leerling voldoet
niet aan profiel:
Gesprek over afwijzing
door MT en Ortho/IB

Maar er is geen passende plek
MT pakt dit op

ê
IBer overlegt met leerkrachten
waarbij de leerling in de klas
zou kunnen komen, samen
bepalen zij de best passende
plek.
ò
LK neemt dagelijkse zorg ll op
zich

ê
Na 5 weken: ZT evalueert met lk
de plaatsing van de leerling
Na 6 weken definitief OPP
besproken met ouders.
Na 6 wk: CvB stelt OPP vast,
evaluatieplaatsing bespreken in
CvB met betrokken leerkracht
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