Passend Onderwijs
Passend onderwijs is er voor bedoeld om te zorgen dat elk kind een passende onderwijsplek krijgt. Zo
nodig met extra aandacht en begeleiding. Voor de meeste kinderen is het reguliere onderwijs de
beste plek. Sommige kinderen hebben meer begeleiding nodig. We spreken dan van extra
ondersteuning. Om voor alle leerlingen een passende plek te vinden werken de schoolbesturen
samen in Samenwerkingsverband PassendWijs. Ons samenwerkingsverband bestaat uit de
gemeenten Arnhem, Rheden, Rozendaal, Overbetuwe, Lingewaard en Renkum. Er doen 25 besturen
aan mee en er zijn 134 scholen bij betrokken. Daarbij zitten scholen voor regulier onderwijs, speciale
basisscholen (SBO) en speciaal onderwijs (SO). De Dorendal, een reguliere basisschool, valt onder de
Gemeente Renkum.
Via het samenwerkingsverband vindt afstemming plaats met de gemeenten in de regio en wordt de
verbinding gelegd tussen zorg en onderwijs. Ook stemt het samenwerkingsverband af met de
voorschoolse voorzieningen en het voortgezet onderwijs om te zorgen voor een doorgaande lijn.
In de meeste gevallen is er een passende plek op de school waar uw kind nu zit. Als een school niet
de gewenste ondersteuning kan bieden, dan zoekt de school in overleg met u naar een andere
reguliere of speciale (basis) school. Dat heet zorgplicht. Dat is van toepassing op kinderen die voor
het eerst naar school gaan, maar ook op kinderen die al op school zitten. Wat een school zelf kan
bieden staat beschreven in het schoolondersteuningsprofiel (SOP). Ook bij ons staat dat op de
website.
Wat merken wij als school en u als ouders van het samenwerkingsverband? Wanneer we er samen
op school niet goed uitkomen met een leerling hebben we de mogelijkheid om onze
schoolcontactpersoon te raadplegen (Ingeborg Deege; zij is orthopedagoge). De ib ‘er kan haar
consulteren en 5 keer per jaar vindt er een multidisciplinair overleg (MDO) plaats. Daarbij sluit in
sommige gevallen de gemeente aan (consulent jeugd Lieke Nielen), maar we kunnen ook andere
disciplines uitnodigen zoals bijvoorbeeld de schoolarts. In voorkomende gevallen kan de consulent
jeugd hulp faciliteren voor een leerling. Verder kan het samenwerkingsverband zorgen voor
kortdurende ondersteuning in de vorm van een 10-ureninterventie. In sommige gevallen kunnen we
een arrangement aanvragen waarbij we extra uren krijgen voor ondersteuning en de hulp van een
ambulant begeleider uit het ondersteuningsteam. In bijna alle gevallen kunnen we met de extra inzet
de leerling een passend aanbod bieden.
Inmiddels hebben we een aantal ervaringen opgedaan. Tot nog toe zijn we heel tevreden over de
trajecten waarbij we ondersteuning krijgen vanuit het samenwerkingsverband.

