ONDERSTEUNINGSROUTE IN DE SCHOOL VANUIT HET SWV 0.2
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In het kernteam ( onderwijsspecialisten(AB) en orthopedagogen) zijn meerdere overlegvormen
mogelijk: consult met alleen ortho of AB, of gezamenlijk om tot een preventieve aanpak te komen.
Consult aanmelden bij het SWV
Door het 'aanvraagformulier consult' in de schoolmap op Sharepoint bij 'aanmelden' te plaatsen met
de benodigde dossierstukken in de leerlingmap bij 'actueel' meldt de school deze vorm van
ondersteuning bij het SWV aan. De IB'er neemt contact op met het kernteam. De ondersteuning kan
worden ingepland in onderling overleg en naar mogelijkheden van de inzetbare uren van het
kernteam. Denk aan een verslaglegging voor voortgang en evaluatie voor een planmatige vormgeving
van de basisondersteuning, eventueel in aanloop naar extra ondersteuning.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wanneer de ondersteuning vanuit het consult en aanpassing van het onderwijsaanbod in de
basisondersteuning niet afdoende blijkt te zijn, kan de leerling besproken worden in het OT smal (
enkelvoudige vraag : IB met kernteam en ouders) of OT breed (multidisciplinaire vraag : IB met
kernteam, jeugdzorg en ouders). Gebruikmakend van de aanmeldformulieren OT-DM (website).
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Arrangement aanmelden bij het SWV
Door het 'aanmeldformulier arrangement' bij 'aanmelden' en de benodigde dossierstukken in de
schoolmap bij 'actueel' in een leerlingmap op Sharepoint te plaatsen meldt de school deze vorm van
ondersteuning bij het SWV aan. De ondersteuning kan worden ingepland in overleg met en naar
mogelijkheden van de inzetbare uren van het kernteam en de mogelijkheden voor personele en
materiële instandhouding die de school tot haar beschikking heeft (aanvraag via schoolbestuur, deze
ontvangen gelden van SWV). Voor het herarrangeren is er een formulier herarrangeren.
Aanvragen bij het SWV
PAB rekenen, arrangement rekenen, leesarrangement, onderzoek door het Diagnostisch Meldpunt
en een TLV SBO / SO worden wél aangevraagd bij het SWV door de aanvraagformulieren (zie
website) te plaatsen in de schoolmap 'aanmelden' met de benodigde dossierstukken in een
leerlingmap bij 'actueel'.

