REGELING INSTROOM LEERLING IN DE S(B)O SCHOOL
Context

Opsteller
Status
Datum
Communicatie

Wanneer een leerling toegang heeft tot een school voor speciaal (basis)onderwijs
middels een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband kan deze
leerling instromen in de betreffende S(B)O-school. Het samenwerkingsverband BePO
hanteert hiervoor de voorliggende regeling (uitwerking van het ondersteuningsplan
2018-2021). Het samenwerkingsverband evalueert jaarlijks de uitvoering van de
regeling. Wanneer wenselijk wordt de regeling aangepast.
BePO directeur-bestuurder
Definitief
Juli 2020
De regeling instroom S(B)O is per mail breed verspreid. De regeling staat daarnaast
gepubliceerd op de BePO site.

Uitgangspunt
De leerling krijgt zo snel mogelijk na de afgifte van de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) onderwijs
aangeboden in de passende onderwijsomgeving (SBO of SO-school in of buiten het
samenwerkingsverband).
Werkwijze
Regel 1:
De directbetrokkenen bij de plaatsing: schooldirecteur van de verwijzende school, schooldirecteur
van de S(B)O-school en ouders stellen in samenspraak de meest geschikte plaatsingsdatum voor de
leerling vast vanuit het uitgangspunt ‘belang van het kind’. Wanneer nodig wordt de BePO directeurbestuurder hierbij betrokken.
Regel 2:
Plaatsing van de leerling in de S(B)O-school die deel uitmaakt van het samenwerkingsverband kan in
elk geval plaatsvinden op de volgende momenten:
(1) Week na de zomervakantie.
(2) Week na de kerstvakantie.
(3) Week na de voorjaarsvakantie.
(4) Week na de meivakantie.
Regel 3:
Wanneer de directbetrokkenen: schooldirecteur van de S(B)O-school, schooldirecteur van de
verwijzende school en ouders niet tot overeenstemming komen over de plaatsingsdatum schaalt de
directeur van de S(B)O-school en/of de schooldirecteur van de verwijzende school en/of de ouders
van de leerling op naar de BePO directeur-bestuurder.
De BePO directeur-bestuurder neemt contact op met de schoolbestuurder van de S(B)O-school en
bespreekt eventuele procedurele, organisatorische en/of financiële kwesties die plaatsing op het
gewenste tijdstip vanuit het perspectief van de S(B)O-school belemmeren. De schoolbestuurder van
de S(B)O school en de BePO directeur-bestuurder komen gezamenlijk tot een voor alle
directbetrokkenen passende oplossing waarbij het belang van het kind het uitgangspunt vormt. Hierbij
is sprake van een gezamenlijke doorzettingsmacht van de betreffende schoolbestuurder van de S(B)O
school en de BePO directeur-bestuurder.
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