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Voor de toelating tot
naar een een
speciale basisschool
is
een
beschikking van
school voor de Permanente
Commissie
speciaal Leerlingenzorg nodig.
basis- In deze brochure leggen
wij u uit hoe de procedure
onderwijs voor
het aanvragen van

Binnen het samenwerkingsverband
wat is het samen- werken
we samen aan verbetering van
de zorg voor uw kind. FSL 39-06 bestaat
werkingsverband uit 36 basisscholen en twee scholen voor
speciaal basisonderwijs. Het gaat om 8000
fsl 39-06 leerlingen
in de gemeenten Bernisse, Brielle,
Hellevoetsluis, Westvoorne en Rozenburg.

die beschikking verloopt.

inleiding

De periode op de basisschool is belangrijk in de
ontwikkeling van kinderen. We streven er naar dat
kinderen zoveel mogelijk op de gewone basisschool
begeleid kunnen worden. Maar voor sommige
kinderen is een school voor speciaal basisonderwijs
(SBO) een betere plek om zich te ontwikkelen.

De school stelt voor om een aanvraag voor toelating tot een SBO in
te dienen als zij uw kind niet langer goed kan begeleiden. Het is ook
mogelijk dat u zelf wilt dat uw kind naar het speciaal basisonderwijs
gaat. In beide gevallen moet een volledige aanvraag ingediend
worden bij de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL). Zonder
positief besluit van deze commissie is toelating tot het speciaal basisonderwijs niet mogelijk.
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wilt u meer
lezen

www.fsl3906.nl
de website van de samenwerkende basisscholen op Voorne-Putten en Rozenburg.

www.postbus51.nl
Postbus 51 biedt duidelijke informatie
voor ouders over het onderwijs.

www.balansdigitaal.nl
de website van Balans, een landelijke
oudervereniging voor kinderen met leer-,
ontwikkelings- en gedragsproblemen.
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beoordeling door
de commissie

De commissie beoordeelt of al het
mogelijke is gedaan om uw kind binnen
de gewone basisschool te begeleiden.
Vervolgens beslist zij of de toelating tot
een speciale basisschool noodzakelijk is.
De Permanente Commissie Leerlingenzorg
moet binnen acht weken na ontvangst van
uw aanvraag een besluit nemen. Deze
termijn mag één keer verlengd worden.
U ontvangt de uitspraak van de commissie
dus uiterlijk na 16 weken.

De commissie moet goed kunnen uitleggen hoe zij tot het besluit is
gekomen. Zij werkt daarom altijd volgens een vaste procedure en
onderbouwt het besluit met duidelijke argumenten. U ontvangt de
beslissing en de onderbouwing daarvan op schrift. Zonder beschikking
van de Permanente Commissie Leerlingenzorg kan uw kind niet naar
een school voor speciaal basisonderwijs.

wat is
uw rol

U mag ook uw kant van het verhaal toelichten (op het
aanmeldingsformulier voor ouders). Het is belangrijk
dat u dat doet omdat de commissie bij haar beoordeling
uitgaat van de aangeleverde documenten.

Het kan voorkomen dat de Permanente Commissie Leerlingenzorg
informatie wil opvragen bij derden. Hiervoor moet de commissie toestemming aan u vragen. Zelf heeft u altijd het recht om documenten
over uw kind in te zien.
Er zijn voor ouders geen kosten verbonden aan het indienen van een
aanvraag bij de commissie.
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bezwaar

Als u het niet eens bent met de uitspraak van de
Permanente Commissie Leerlingenzorg, dan kunt
u binnen zes weken na verzending van het besluit
bezwaar aantekenen bij de PCL.

De PCL is dan verplicht
om haar besluit voor te
leggen aan de Regionale Verwijzingscommissie (RVC). De RVC
moet binnen vier weken
advies uitbrengen.
Na ontvangst van
dat advies nodigt de
Permanente Commissie
Leerlingenzorg u uit
voor een hoorzitting.
Daar kunt u uw
bezwaar tegen de beschikking toelichten. Daarna neemt de commissie
opnieuw een besluit. Deze procedure mag in zijn geheel niet langer dan
tien weken duren. Tegen de laatste uitspraak van de commissie kunt u
in beroep gaan bij de arrondissementsrechtbank.

keuze voor een sbo

SBO De Windroos en
SBO De Nieuwe Poort

Met een beschikking van de
Permanente Commissie Beide scholen zijn bedoeld voor kinderen
Leerlingenzorg kunt u uw bij wie de ontwikkeling problematisch
kind aanmelden bij een verloopt en begeleiding in het gewone
school voor speciaal basis- basisonderwijs niet (meer) mogelijk is.
onderwijs. De twee scho- De Windroos en De Nieuwe Poort kunnen
len in ons samenwer- die specifieke begeleiding wel bieden.
kingsverband zijn:
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We zien op de scholen voor speciaal basisonderwijs
kinderen met verschillende problemen:

s Chaotische of overactieve kinderen of kinderen die op
problemen sterk reageren met angst, slapeloosheid, woede,
verdriet of teruggetrokkenheid.
s Kinderen met problemen op het gebied van geheugen,
concentratie of motoriek (het bewegen) of met een algemeen
vertraagde ontwikkeling.

s Kinderen met begripsproblemen en een achterblijvende taalontwikkeling. Deze ontwikkelingsproblemen beïnvloeden meestal het
leerproces, maar ook de werkhouding en de omgang met anderen.

Op De Windroos en De Nieuwe Poort begeleiden we de kinderen
in hun ontwikkeling en in het leren. We hebben daarvoor veel onderwijskundige en pedagogische kennis in huis. Waar nodig betrekken
we andere hulpverleners bij de begeleiding. We doen dat in samenspraak met de ouders en zetten altijd het welbevinden van de leerling
centraal.
De leerlingen op onze school hebben ontwikkelingsproblemen. Het is
onze opdracht deze kinderen de kansen en uitdagingen te geven om
zich vanuit hún mogelijkheden goed te ontwikkelen. Daarom is de
manier van lesgeven op een SBO altijd ontwikkelingsgericht. De leerkrachten op onze school hebben door hun opleiding en ervaring goed
zicht op de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen. Zij kunnen
uw kind op een stimulerende en uitnodigende manier begeleiden. We
creëren voor onze leerlingen een rijke en uitdagende leeromgeving.
SBO De Windroos en SBO De Nieuwe Poort bieden:
passend onderwijs in een rijke en uitdagende leeromgeving
Met een beschikking tot toelating kunt u een keuze maken uit beide
scholen. Neemt u voor meer informatie gerust contact op met de
(adjunct)directeur van de school.
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Met het instellen van de Permanente
de permanente Commissie
Leerlingenzorg voldoet het
samenwerkingsverband FSL 39-06 aan
commissie een wettelijke verplichting. De commissie
beoordeelt of de toelating van een leerling
leerlingenzorg tot
het speciaal basisonderwijs noodzakelijk is.
De PCL bestaat uit drie deskundigen op het
gebied van leerproblemen en de ontwikkeling
van kinderen. De commissie is onafhankelijk
en houdt zich aan de regels van de Algemene
Wet Bestuursrecht.

het indienen
van een aanvraag

Voor aanmelding van uw kind bij de
Permanente Commissie Leerlingenzorg
moeten de volgende documenten
aangeleverd worden:

Het aanmeldingsformulier ouders
Op dit formulier geeft u in uw eigen woorden weer waarom u uw
kind aanmeldt. Met uw handtekening geeft u toestemming om de
aanvraag in te dienen. Volgens de wet mogen alleen ouders een
officiële aanvraag doen. Het aanmeldingsformulier kunt u op school
krijgen.
Het onderwijskundig rapport
Dit rapport wordt opgesteld door de school. Het wordt door u ondertekend 'voor gezien'.
Verslagen van eerder onderzoek
Bijvoorbeeld de conclusies van onderzoek door een medisch
specialist, kinderpsychiater of psycholoog.
De aanvraag verloopt altijd via de Permanente Commissie Leerlingenzorg van ons samenwerkingsverband, ook als u voor een SBO
buiten het samenwerkingsband kiest.
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