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Beste ouders,
Een speciale ouderkrant dit keer. Helemaal in het teken
van passend onderwijs en wat dat betekent voor onze
school. Er wordt door het samenwerkingsverband een
aantal bijeenkomsten georganiseerd om u als ouder
verder te informeren. Meer informatie hierover vindt u
in de bijlage bij deze ouderkrant. Mocht u na het lezen
van de ouderkrant en/of de bijlage vragen hebben dan
hoor ik die graag van u. Loop gerust even bij me
binnen.
Ingeborg Schrama, directeur

WAAROM PASSEND ONDERWIJS?
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Dat geldt ook
voor de kinderen die wat meer nodig hebben.
De kinderen voor wie een normale ontwikkeling niet zo
normaal is. Om ervoor te zorgen dat ook deze kinderen
zo lang mogelijk goed onderwijs kunnen volgen op een
‘gewone’ school wordt er al jaren gewerkt met
‘rugzakjes’. Extra geld en deskundigheid die een school
kan inzetten om onderwijs goed af te stemmen op wat
die leerling nodig heeft. Er wordt steeds meer gebruik
gemaakt van deze regeling. Langzaam aan eigenlijk te
veel. De regeling wordt te duur.
Tegelijkertijd is het helaas nog steeds zo dat niet alle
kinderen in Nederland de plek krijgen die ouders graag
zouden zien. Ze moeten dan lang zoeken naar een school
die onderwijs kan en wil geven aan hun zoon of dochter.
Om deze twee problemen op te lossen heeft de minister
de wet Passend Onderwijs afgekondigd. De wet zal
ingaan op 1 augustus 2014.
Vanaf dat moment hebben schoolbesturen zorgplicht.
Als een school niet (meer) in staat is het onderwijs te
geven dat een leerling nodig heeft dan is het de
verantwoordelijkheid van het bestuur om, in overleg
met ouders, te zoeken naar een passende plek. Ouders
hoeven dan dus niet meer ‘te shoppen’ met hun kind.
De rugzakjes zoals die er nu nog zijn verdwijnen per
1 augustus. In een paar jaar zal het bedrag dat hiervoor
naar scholen gaat worden afgebouwd tot 0.
Scholen krijgen wel ‘ondersteuningsmiddelen’ om de
leerlingenzorg en extra begeleiding van te betalen.
Die ondersteuning is niet alleen voor kinderen met een
rugzakje.

Ook nu ondersteunen we al leerlingen met bijvoorbeeld
dyslexie, een rekenprobleem of andere achterstand.
Dat heet de ‘basisondersteuning’.
Scholen moeten in de komende jaren hun
basisondersteuning uitbouwen zodat steeds meer
leerlingen op een ‘gewone school’ kunnen blijven.

EN HET SPECIAAL (BASIS) ONDERWIJS DAN?
Ondanks alle inspanningen kan het voor sommige
kinderen toch nodig zijn om naar een andere school te
gaan. Met kleinere klassen, meer begeleiding of extra
deskundigheid. Dat kan óók na 1 augustus 2014 nog
steeds. Voorwaarde is wel dat hierover goed overleg is
gevoerd met de ouders. Ouders en school zijn immers
samen verantwoordelijk voor goed onderwijs.

HOE ZIT HET NIEUWE SAMENWERKINGSVERBAND
PO 30-08 (SWV) IN ELKAAR?
Het nieuwe SWV is een vereniging waarbij alle
schoolbesturen wettelijk verplicht zijn aangesloten.
Binnen het SWV worden afspraken gemaakt over hoe de
ondersteuningsgelden worden verdeeld en welke
voorwaarden er zijn om in aanmerking te komen voor
bijzondere vormen als plaatsing in het speciaal
onderwijs. Dat noemen we de arrangementen. De missie
is voor elk kind passend onderwijs zo dicht mogelijk bij
huis.
Het SWV maakt een ondersteuningsplan waarin
beschreven staat hoe de ondersteuning van leerlingen
geregeld is en welke plannen er zijn om het
ondersteuningsniveau nog verder te verhogen. Besturen
en scholen zullen waar dat kan samenwerken.
Het ondersteuningsplan moet o.a. worden besproken
met alle gemeentes binnen het SWV en met de
ondersteuningsplanraad. Nadat het is vastgesteld wordt
het ook opgestuurd naar de inspectie voor het
onderwijs.

ONDERSTEUNINGSPLANRAAD
Binnen het SWV is een ondersteuningsplanraad (OPR)
opgericht. Hierin zijn zowel personeel als ouders van de
verschillende besturen vertegenwoordigd. De OPR heeft
instemmingsrecht op het ondersteuningsplan. Onze
school wordt in de OPR vertegenwoordigd door Callista
van Beek, ze is moeder van Kay uit groep 1b. In een
volgende ouderkrant stelt ze zich wat uitgebreider aan u
voor.

