Deze nieuwsbrief is bestemd voor alle ouders en verzorgers van de leerlingen in het
samenwerkingsverband PassendWijs.

Nieuwsbrief maart 2015
Het uitgangspunt van
“Passend onderwijs”
is dat ieder kind welkom
is op school en er geen kind meer
tussen de wal en het schip valt!
Daar gaan we voor in het
samenwerkingsverband PassendWijs!
Beste ouders / verzorgers,
Het managementteam van samenwerkingsverband PassendWijs heeft ook deze eerste maanden van
dit schooljaar niet stilgezeten. In de hectiek en drukte rondom de invoering van passend onderwijs
heeft u even moeten wachten op deze nieuwsbrief. Er is, samen met u, scholen, leraren, teams,
leerlingen, besturen en diverse andere partners keihard gewerkt om de eerste stappen van passend
onderwijs een succes te laten zijn en worden.
Nu is het zover dat we u kunnen informeren over een aantal belangrijke thema’s rondom de
invoering van passend onderwijs en de mogelijke veranderingen die dit voor uw kind en ook voor u
met zich meebrengt.
Ik wens u veel leesplezier met deze nieuwsbrief en hoop dat u zich een beetje beter geïnformeerd
voelt.
Met vriendelijke groet,
Roel Weener, Directeur samenwerkingsverband PassendWijs
____________________________________________________________________________

Onderwerpen waar u in deze nieuwsbrief meer over kunt lezen:
1. Passend onderwijs en de zorgplicht van de school.
2. Samenwerkingsverband PassendWijs zorgt voor een sterke basis voor álle leerlingen.
3. Hoe werkt samenwerkingsverband PassendWijs in haar 5 subregio’s?
4. De inrichting van de ondersteuningsstructuur in de 5 subregio’s.
5. Wat is een schoolondersteuningsprofiel en waar kunt u dat vinden?
6. Hoe & wanneer is er samenwerking tussen de school en de gemeente?
7. Hoe is de samenwerking met de gemeente als uw kind dyslexie heeft?
8. Wat is een toelaatbaarheidsverklaring & wanneer is die nodig?
9. Heel veel informatie op de website www.swv-PassendWijs.nl met een speciaal deel voor u,
de ouders / verzorgers.

1. Passend onderwijs en de zorgplicht van de school.
Alle schoolbesturen in Nederland hebben van het Ministerie van onderwijs, cultuur en
wetenschap de opdracht gekregen om in regionale samenwerkingsverbanden passend
onderwijs te gaan verzorgen voor alle leerlingen in de eigen regio. Dit heeft geresulteerd
in de oprichting van samenwerkingsverband PassendWijs. Hierin zijn regulier en speciaal
onderwijs bestuurlijk samengebracht en werken de aangesloten schoolbesturen intensief
samen. Waar nodig wordt dit aangevuld met samenwerking met bijvoorbeeld gemeenten
en lokaal jeugdbeleid. In deze nieuwsbrief worden een aantal onderwerpen toegelicht en
op de website www.swv-PassendWijs.nl vindt u heel veel informatie over de verschillende
aspecten van passend onderwijs en de zorgplicht die de scholen hebben sinds de invoering
van de wet op passend onderwijs op 1 augustus 2014. En we houden u op de hoogte van de
laatste ontwikkelingen.

2. Samenwerkingsverband PassendWijs zorgt voor een sterke basis voor ál haar
leerlingen.
Iedere leerling krijgt op school de juiste basisondersteuning. In de basisondersteuning
staat beschreven wat, ten minste van elke aangesloten school binnen
samenwerkingsverband PassendWijs, verwacht mag worden op het gebied van onderwijs en
onderwijsondersteuning. Ook staat hierin beschreven welke mogelijkheden de school
heeft om ondersteuning in te zetten. Alle aangesloten scholen moeten met deze
basisondersteuning voldoen aan de eisen die zowel PassendWijs als de Onderwijsinspectie
stelt.
Wat is de basis voor alle leerlingen bij samenwerkingsverband PassendWijs?
 extra hulp voor leerlingen die niet goed kunnen lezen (dyslexie)
 extra hulp voor alle leerlingen die niet goed kunnen rekenen (dyscalculie)
 extra hulp voor leerlingen met lagere intelligentie dan gemiddeld
 extra hulp voor leerlingen met een hogere intelligentie dan gemiddeld
 ondersteuning en begeleiding van leerkrachten, zodat zij de leerlingen zo goed
mogelijk kunnen helpen in de klas
 duidelijke afspraken, met gemeenten en jeugdzorg, over medische en zorg
handelingen op school
Zonder u, de ouders / verzorgers gaat het niet!
U kent uw kind het allerbeste, u bent verantwoordelijk voor de opvoeding van uw kind. De
school is verantwoordelijk voor de schoolloopbaan van uw zoon of dochter.
Samen met u gaan we kijken wat uw kind nodig heeft om zo passend mogelijk onderwijs te
volgen.
Daar gaan we voor in het samenwerkingsverband PassendWijs!
3. Hoe werkt samenwerkingsverband PassendWijs in haar vijf subregio’s?
De regio van samenwerkingsverband PassendWijs bestaat uit vijf subregio’s.
Arnhem-Noord, Arnhem-Zuid, Overbetuwe/Lingewaard, Rheden/Rozendaal en Renkum.
Om de scholen, leraren en ouders zo goed mogelijk te ondersteunen bij het ontwerpen en
uitvoeren van mogelijke arrangementen voor leerlingen met een extra
ondersteuningsbehoefte, zet het dagelijks bestuur van samenwerkingsverband PassendWijs
in elk van de vijf regio’s een ondersteuningsteam (OT) in. Het OT helpt de scholen (zorgteams, ZAT Plus), klein casus overleg (KCO) en leerkrachten bij de uitvoering van
arrangementen.
Dat kunnen arrangementen zijn die binnen de basisscholen worden uitgevoerd.
Consultaties, maar ook (langdurige) ondersteuning, meer handen in de klas en verbinding
met de zorginstellingen zijn voorbeelden van ondersteuning door de ondersteuningsteams.
En ook aanvragen die leiden tot een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal
basisonderwijs & speciaal onderwijs zijn arrangementen.
Elk van deze 5 subregionale ondersteuningsteam heeft haar eigen deskundigen.
Elk van deze vijf subregio’s en de ondersteuningsteams hebben een eigen regiocoördinator
en de deskundigen die nodig zijn wanneer een, voor leerlingen met een extra
ondersteuningsbehoefte, toelaatbaarheidsverklaring moet worden aangevraagd.
4. De inrichting van de ondersteuningsstructuur in de 5 subregio’s
Samenwerkingsverband PassendWijs bestaat uit 25 besturen van 134 scholen voor primair
en speciaal (basis) onderwijs. Hierin zijn scholen voor regulier, speciaal basisonderwijs
(SBO) en speciaal onderwijs (voorheen clusters 3 en 4) vertegenwoordigd en bestuurlijk
samengebracht en werken de aangesloten schoolbesturen intensief samen. Waar nodig
wordt dit aangevuld met samenwerking met bijvoorbeeld gemeenten en lokaal
jeugdbeleid.

5. Wat is een schoolondersteuningsprofiel (SOP) en waar kunt u dat vinden?
Met de invoering van passend onderwijs is iedere school verplicht om een
schoolondersteuningsprofiel (SOP) op te stellen. In het schoolondersteuningsprofiel
staat welke basisondersteuning en extra ondersteuning de school kan bieden. De
schoolondersteuningsprofielen zijn te vinden op de websites van de scholen.
Elke school van samenwerkingsverband PassendWijs heeft, samen met de leraren,
tenminste vastgelegd in het SOP;
 dat zij alle leerlingen goed onderwijs geven
 dat alle leerlingen zich veilig moeten voelen op school
 dat alle leerlingen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen
 welke extra ondersteuning zij kunnen geven aan uw kind
 hoe de school die extra ondersteuning aan uw kind geeft
 wat u, als ouder mag verwachten als uw kind extra ondersteuning nodig heeft
6. Hoe & wanneer is er samenwerking tussen de school en de gemeente?
Ook nieuw vanaf 1 januari 2015 is dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de
jeugdhulp en algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) regelingen. De gemeenten
hebben deze verantwoordelijkheid vorm gegeven in de vorm van wijkteams, gebiedsteams,
sociale loketten etc. We noemen dit de transitie jeugdzorg. Verplicht is dat de gemeenten
in die transitie afstemming en samenwerking zoeken met de scholen in de gemeenten om
samen met de scholen ondersteuning te kunnen bieden aan kinderen en ouders die
specifieke ondersteuning nodig hebben en verdienen. Om uw kind zo goed en breed
mogelijk te ondersteunen is er vanuit samenwerkingsverband PassendWijs en de scholen
een nauwe samenwerking met de gemeenten.
7. Hoe is de samenwerking met de gemeente als uw kind dyslexie heeft?
De zorg voor kinderen met ernstig enkelvoudige dyslexie (EED)-vergoede dyslexiezorg- valt
sinds 1 januari 2015 onder de jeugdwet en dus onder de verantwoordelijkheid van de
gemeenten. Om ernstig enkelvoudige dyslexie goed te behandelen is de juiste samenhang
tussen ondersteuning op school en de zorg door een erkende dyslexiebehandelaar van groot
belang. Gemeenten moeten, volgens de wet, de continuïteit van de dyslexiebehandelingen
die zijn gestart vóór 2015 waarborgen. Zo veel mogelijk bij dezelfde dyslexiebehandelaar.
8. Wat is een toelaatbaarheidsverklaring & wanneer vraagt de school die voor uw zoon
of dochter aan?
Het speciaal onderwijs (voorheen cluster 3 & 4) maakt sinds de invoering van het passend
onderwijs deel uit van samenwerkingsverband PassendWijs. En dat geldt ook voor het
speciaal basisonderwijs (SBO) binnen de subregio’s.
Soms zegt de basisschool dat uw dochter of zoon beter op haar of zijn plek is op het
speciaal (basis) onderwijs (S(B)O). De school is samen met deskundigen en in overleg met
de ouders tot deze conclusie gekomen omdat;



uw zoon of dochter meer nodig heeft dan de basisondersteuning kan bieden
de extra ondersteuning niet in de reguliere school geboden kan worden
of onvoldoende effect heeft

De school vraagt dan bij samenwerkingsverband PassendWijs of uw dochter of zoon naar
het speciaal (basis) onderwijs kan. Deze aanvraag heet een toelaatbaarheidsverklaring.
Een toelaatbaarheidsverklaring is een wettelijk benodigde verklaring om uw zoon of
dochter (tijdelijk) toegang te verlenen tot het speciaal onderwijs (SO) of speciaal basis
onderwijs (SBO).

Ouders worden nauw betrokken en er wordt handelingsgericht gewerkt op basis van
een ontwikkelingsperspectief (OPP), vanaf het moment dat er signalen zijn voor de
mogelijke inzet van extra ondersteuning.
9. Heel veel informatie op de website www.swv-PassendWijs.nl met een speciaal deel
voor u, de ouders.
Graag bouwen we samen met u, de ouders, aan een succesvolle invoering van passend
onderwijs. U vindt op onze website www.swv-PassendWijs.nl per onderwerp, alle thema’s
van passend onderwijs terug. Heeft u een vraag of mist u iets? Wij nodigen u van harte uit
om uw vraag of opmerking te mailen.
Onder “contact” vindt u het mail@dres van de regio coördinator bij u in de buurt. Uw
vraag wordt natuurlijk beantwoord en deze informatie kunnen wij verwerken in nieuwe
informatie op de website.
Zo bouwen we samen aan een succesvolle invoering van en een digitale vindplaats voor
passend onderwijs binnen samenwerkingsverband PassendWijs.
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