Wat is mĳn rol?

Ouders zijn de belangrijkste personen in het
leven van hun kind. Daarom willen wij ouders
actief betrekken bij het samenstellen van een
passend ondersteuningsaanbod voor hun kind.
Zo heeft u inspraak en bent u altijd op de
hoogte van de keuzes die in het belang van uw
kind worden gemaakt.
Samen met de andere gesprekspartners in het
ondersteuningsteam werken we naar een
gezamenlijk doel: de best passende
ontwikkelingskansen voor uw kind. Iedereen
draagt vanuit zijn of haar eigen expertise bij. Als
ouder bent u ervaringsdeskundige. U heeft
unieke kennis en inzichten over uw kind, die van
waarde zijn bij het bepalen van de meest
geschikte ondersteuning.
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“De regio
West-Friesla nd
biedt iedere
leerli ng een
onderwijsaanbod
dat past”.

Rechten en plichten

Als ouder heeft u recht op inzage in alle zaken
die uw kind betreffen, inclusief het groeidocument, beleidsstukken en procedures van
de school.
Om de school een zo compleet mogelijk beeld
te geven van de mogelijkheden en behoeftes
van uw kind bent u verplicht om alle relevante
informatie over uw kind met de school te delen.
Dit kan bijvoorbeeld gaan om informatie van
medisch- of gedragsspecialisten.

Vragen en informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over
de ondersteuning van uw kind? Voor speciﬁeke
vragen kunt u altijd terecht bij de intern
begeleider of directeur van de school van uw kind.
Algemene informatie vindt u op de website van
samenwerkingsverband De Westfriese Knoop.

Telefonisch contact

Op de website van De Westfriese Knoop
vindt u een informatienummer voor algemene
vragen over ondersteuning, passend onderwijs
en het samenwerkingsverband.

UW UITNODIGING VOOR
HET ONDERSTEUNINGSTEAM

Hoe werkt ondersteuningstoewĳzing?
1. Analyse ondersteuningsbehoefte
binnen de school
De leerkracht observeert uw kind dagelijks in
de klas. Binnen de afspraken op schoolniveau
verzorgt hij of zij een passend aanbod.

Wie zitten er aan tafel?

Het ondersteuningsteam bestaat uit een aantal
gelijkwaardige partners:
Vanuit de school: intern begeleider,
directeur en leerkracht
Ouders
Onderwijsondersteuner vanuit het S(B)O
Gezinsondersteuner vanuit de jeugdzorg
Onderzoeker (psychodiagnosticus) vanuit
samenwerkingsverband De Westfriese Knoop
Waar nodig:
Trajectbegeleider (wanneer de
ondersteuningsvraag het niveau van
de basisondersteuning overstijgt)
Specialistische experts
Alle betrokkenen dragen vanuit hun eigen
expertise bij aan het gesprek.

2. De ondersteuningsbehoefte breder in kaart
Als blijkt dat uw kind mogelijk (extra) ondersteuning nodig heeft komt er een bijeenkomst
van het ondersteuningsteam om vast te stellen
wat de behoefte is. Hiervoor wordt u
uitgenodigd.
3. Het ontwikkelingsperspectief
Op basis van de bespreking in het ondersteuningsteam stelt de intern begeleider
eventueel een ontwikkelingsperspectief voor
uw kind op. Ouders ondertekenen dit
ontwikkelingsperspectief ter instemming.
Relevante gegevens worden vastgelegd in een
groeidocument. U kunt dit digitale document
altijd inzien.

4. Het ondersteuningsarrangement
Wanneer er op school geen passende
ondersteuning is zoekt de trajectbegeleider
het best passende ondersteuningsarrangement
in het knooppunt. Als daar geen passende
ondersteuning beschikbaar is bestaan er
binnen het samenwerkingsverband regionale
arrangementen. Ook is er de mogelijkheid voor
plaatsing op een school voor Speciaal (Basis)
Onderwijs.
5. De ondersteuning begint
Het ondersteuningsteam bereidt de
arrangementen voor. De trajectbegeleider
volgt de voortgang van de arrangementen.

