Aanmeldingsprocedure
Sinds de invoering van Passend onderwijs (1 augustus 2014), is toelating alleen mogelijk met
een ToeLaatbaarheidsVerklaring, afgegeven door het samenwerkingsverband van de regio
waar de leerling woont.

De volgende stappen worden doorlopen:
1. Ouder(s)/ verzorger(s) kunnen een afspraak maken met de directeur en/of de intern
begeleider voor een oriënterend bezoek aan de school. De school geeft informatie over het
onderwijs van de betreffende school en over de procedure die zij moeten volgen voor het
verkrijgen van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV)
2. Ouder(s)/ verzorger(s) kunnen ook een afspraak maken met de ambulant begeleider
van onze samenwerkingsverbanden tw Driegang (SO) en Pasvorm (VSO).
3. Het dossier van de leerling wordt verzameld en er wordt toestemming gevraagd aan de
ouder(s)/ verzorgers(s) om de dossiers door te geven.
4. Als het dossier incompleet is, wordt er eerst informatie opgevraagd bij andere instanties
waar gegevens van de aangemelde leerling beschikbaar zijn. Als het dossier compleet is,
wordt het aangeboden aan de commissie van het samenwerkingsverband ter beoordeling.
5. Het samenwerkingsverband doet een uitspraak over de toelaatbaarheid van de leerling in
het SO/ VSO (ZML) en kent ook een bekostigingscategorie toe.
6. Als de leerling een bewijs van toelaatbaarheid heeft voor Speciaal Onderwijs (ZML),
kunnen de ouders een keuze gaan maken.
De school zal de aanmelding van de leerling bespreken in de Commissie van Begeleiding.

En dan verder
Nadat het samenwerkingsverband een TLV heeft afgegeven en de Commissie van
Begeleiding heeft ingestemd met plaatsing, vindt nog een observatie op de school van
herkomst/ KDC/ MKD plaats, in verband met de 'warme overdracht'.
Nadat de ouder(s)/ verzorger(s) het kind hebben ingeschreven, wordt er een intakegesprek
gehouden met de ouder(s)/ verzorger(s). Dit intakegesprek heeft de volgende doelstellingen:
- Ouder(s)/ verzorger(s) en directeur/ intern begeleider/ orthopedagoog maken nader kennis
met elkaar.
- Intern begeleider (of directeur) inventariseert de achtergrondgegevens van het kind.
- De ouder(s)/ verzorger(s) krijgen nogmaals de gelegenheid tot het stellen van vragen over de
school of andere zaken.

