Passend Onderwijs
De regio de Liemers startte op 1 augustus 2014 met passend onderwijs. Passend onderwijs is de
nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt
georganiseerd. Om dat mogelijk te maken, werken alle gewone en speciale scholen in onze regio
samen in het Samenwerkingsverband De Liemers po. Ook De Brug valt onder dit
samenwerkingsverband.
Zorgplicht
Vanaf 1 augustus 2014 is de school ervoor verantwoordelijk om leerlingen die extra ondersteuning
nodig hebben een passende onderwijsplek te bieden. Dit noemen we de zorgplicht. Als ouder hoeft u
dus niet meer zelf op zoek naar een passende onderwijsplek voor uw kind. Ouders melden hun kind
aan bij de school die hun voorkeur heeft. Binnen 6 tot 10 weken moet de school een zo passend
mogelijk aanbod regelen. Kan de school waar de leerling is aangemeld niet zelf in de benodigde
onderwijsondersteuning voorzien, dan is het de verantwoordelijkheid van de school om (binnen het
samenwerkingsverband) een school te vinden die wel een passend aanbod kan doen. Is het niet
haalbaar om de leerling binnen het regulier onderwijs te plaatsen, dan kan een aanbod op het
(voortgezet)speciaal onderwijs worden gedaan. Het Samenwerkingsverband De Liemers po is
verantwoordelijk voor het toewijzen en het betalen van de (extra) ondersteuning aan leerlingen. Er is
dus meer ruimte voor maatwerk.
Schoolondersteuningsprofiel
Het accent verschuift van het medisch labelen van kinderen, naar wat zij daadwerkelijk nodig hebben
om onderwijs te kunnen volgen. De onderwijsbehoefte is vanaf nu het uitgangspunt. In de Wet
passend onderwijs wordt expliciet gesproken over onderwijsondersteuning van leerlingen. Elke
school in het Samenwerkingsverband De Liemers po maakt een plan waarin wordt beschreven welke
ondersteuning de school kan aanbieden. De medezeggenschapsraad van de school heeft adviesrecht
over het schoolondersteuningsprofiel. Voor informatie over dit profiel kunt u terecht bij Anneke
Buurman, intern begeleider.
Passend onderwijs in de klas
Leraren kunnen omgaan met verschillende soorten leerlingen in de klas. Hierdoor kunnen leerlingen
zo veel mogelijk extra ondersteuning in de klas krijgen, in plaats van daarbuiten. Indien een leerling
extra ondersteuning nodig heeft bespreekt de school dit met de ouders.
Het samenwerkingsverband en de school
Er zijn mogelijkheden om deskundigheid vanuit het samenwerkingsverband naar de school te halen.
Dat kan ondersteuning zijn op verschillende gebieden. Bijvoorbeeld vragen op het gebied van
gedragsproblemen, hoogbegaafdheid, lezen/spelling, rekenen en combinaties daarvan. Indien de
school zo’n aanvraag doet wordt u als ouder vooraf hierin gekend.
Als na enige tijd blijkt dat de school niet zelf meer het goede onderwijsaanbod kan realiseren van uw
zoon of dochter kan een toelaatbaarheidsverklaring door de school worden aangevraagd bij het

samenwerkingsverband. Dit kan gaan om een plaatsing op het speciaal basisonderwijs of om een
plaatsing op het speciaal onderwijs van cluster 3 of cluster 4. Als zo’n toelaatbaarheidsverklaring is
afgegeven kan uw zoon of dochter worden geplaatst op de betreffende school. Daarvoor zijn een
aantal vaste instroommomenten afgesproken: direct na de zomervakantie, na de kerstvakantie en
per 1 april.
Inspraak
Ouders en leraren hebben via de ondersteuningsplanraad instemmingsrecht op het beleid en de
verdeling van het budget van het samenwerkingsverband. Op schoolniveau is de MR betrokken bij
het opstellen van het ondersteuningsprofiel van de school.
Als u en de school het niet eens worden over de toelating of verwijdering van uw kind, kunt u naast
de bestaande mogelijkheden een geschil laten voorleggen aan de landelijke geschillencommissie
passend onderwijs. Verzoeken hiertoe lopen via het secretariaat van het samenwerkingsverband,
CLO de Liemers, Mercurion 36, 6903 PZ Zevenaar.

