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Afspraken m.b.t. doorstroom van VO naar V(S)O
In dit document worden de afspraken beschreven m.b.t. doorstroom van VO naar V(S)O. De redenen
van overstap kunnen divers zijn (omdat school het passende niveau niet aanbiedt, omdat school niet
meer de passende ondersteuning kan bieden, omdat ouders voorkeur hebben voor een andere
school etc), maar de afspraken gelden voor alle leerlingen die overstappen van de ene VO-school
naar de andere V(S)O-school binnen SWV VO 31.02. De afspraken zijn opgesteld door de
projectgroep en zijn in het directieberaad van 22-06-2017 vastgesteld.


Als een leerling reeds ingeschreven staat bij een VO-school en om welke reden dan ook wil
overstappen naar een andere VO-school, gelden hiervoor dezelfde regels als bij een eerste
aanmelding:
1. Ouders melden de leerling schriftelijk aan (een mail is al voldoende). Mochten ouders bij
meerdere scholen aanmelden, heeft de school die hun eerste voorkeur heeft, zorgplicht.
2. School beoordeelt op basis van verzamelde informatie of ze tegenmoet kunnen komen aan
eventuele ondersteuningsbehoeften van de leerling en of ze een passend programma
kunnen bieden. Hiervoor hebben ze 6 weken; deze periode mogen ze met 4 weken
verlengen. Na maximaal 10 weken moet er uitsluitsel zijn (mocht die er nog niet zijn, zal de
school de leerling voorlopig moeten plaatsen).
3. Als de leerling aangenomen wordt, start hij op zo kort mogelijke termijn.
Mocht de school besluiten dat ze geen passende plek kunnen bieden, moeten ze een
andere passende plek zoeken voor de leerling.
De reden waarom een leerling wil wisselen, maakt voor de procedure niet uit. Er zijn dus geen
aparte afspraken m.b.t. verhuisleerlingen.



Het is wenselijk dat ouders minimaal 10 weken voor de schoolwisseling aanmelden. In sommige
situaties, als een leerling bv. eerst in België naar school is gegaan, zal dit helaas niet altijd lukken.
Afspraak binnen het SWV is dat school van aanmelding ernaar streeft om zo snel mogelijk een
besluit te nemen over plaatsing.



Bij een tussentijdse overstap van VO naar V(S)O die gedurende het schooljaar plaatsvindt, is er
altijd contact tussen de zorgcoördinatoren van beide scholen.



Als een leerling gedurende het schooljaar overstapt van de ene naar de andere school, geldt
binnen ons SWV de afspraak: geld volgt de leerling. Voor leerlingen die buiten ons SWV
instromen in 31.02 kunnen we deze afspraak niet maken. Als deze instroom onevenredig
verdeeld is en een school veel leerlingen plaatst zonder bekostiging, meldt deze school dat bij
het SWV. In directieoverleg SWV wordt dan bekeken hoe dit financieel afgehandeld wordt. Het
streven is dat er geen tussentijdse overstap meer is na de meivakantie.



Er zijn leerlingen die over moeten stappen, omdat inmiddels duidelijk is geworden dat het
niveau passend bij hun ontwikkelingsperspectief niet aangeboden wordt op de school waar ze
ingeschreven staan. In de regel stappen deze leerlingen tussen 2 schooljaren over van de ene
naar de andere school. Gewenst tijdspad in deze situaties:
Wanneer Wat
Wie
December Vaststellen of er kans op op- of afstroom is. Acties
Leerling, ouders,
bepalen en in OPP (ontwikkelingsperspectief)
zorgteam
vastleggen.
Maart
Evaluatie OPP en indien nodig voorbereiding
Leerling, ouders,
overstapdossier en oriëntatie andere school, passend
mentor (zorgteam?)
bij niveau.
April
Contact tussen teamleider school van herkomst en
Teamleiders, eventueel
teamleider nieuwe school. Indien er sprake is van
zorgcoördinatoren.
extra ondersteuningsbehoeften, is er ook tussen beide
zorgcoördinatoren contact.
Voor 1-5
Aanmelding doorstroomleerling bij nieuwe school
Ouders, leerling
Mei
Nieuwe school doorloopt vaste aanmeldprocedure en Aannamecommissie
besluit wel/niet over te gaan tot aanname. Mocht de
school besluiten dat ze geen passende plek kunnen
bieden, moeten ze een andere passende plek zoeken
voor de leerling.
Juni
Evaluatie overdracht
Teamleiders, eventueel
ZOCO’s



Als duidelijk wordt dat een leerling niet op het VO kan blijven en een overstap naar het VSO zal
gaan maken, neemt het VO al contact op met het VSO zodat zij weten dat er mogelijk een
nieuwe leerling aangemeld zal worden. Tevens vraagt de VO-school een TLV aan bij het BTO.

Meer informatie over zorgplicht: https://www.passendonderwijs.nl/veelgestelde-vragen/passendeplek-zorgplicht-aanmelding-en-toelating-van-leerlingen/

