Passend onderwijs
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.
Passend onderwijs beoogt dat leerlingen dat onderwijs krijgen dat het meest recht doet aan
hun onderwijsbehoeftes. Het speciaal (basis)onderwijs verdwijnt niet. Kinderen die het echt
nodig hebben, kunnen nog steeds naar het speciaal (basis)onderwijs.
Passend Onderwijs legt zorgplicht bij scholen
Sinds 1 augustus 2014 hebben alle basisscholen in Nederland de plicht om ‘passend
onderwijs’ aan te bieden. Dat betekent dat scholen er verantwoordelijk voor zijn dat elk kind
een (zoveel mogelijk “thuisnabij”) goede onderwijsplek krijgt die recht doet aan zijn
onderwijsbehoefte. Als de school (van aanmelding) niet in staat is om de leerling de extra
benodigde ondersteuning te bieden, dan is het de verantwoordelijkheid van deze school om
ervoor te zorgen dat het kind elders een passende onderwijsplek krijgt.
Om dit te bereiken vormen reguliere en speciale scholen samen regionale
samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over
de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan.
De zorgplicht geldt niet als er fysiek geen plaats beschikbaar is op de school. In principe
hanteren wij een maximum groepsgrootte van 32 leerlingen. Er is dan wel de mogelijkheid
om een leerling op een wachtlijst te plaatsen.
Samenwerkingsverband de Eem.
Om Passend Onderwijs goed vorm te geven is onze school aangesloten bij
samenwerkingsverband De Eem. Met het samenwerkingsverband is een structuur van zorg
opgezet, met verschillende niveaus van zorg voor de leerling.
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Deze structuur is gebaseerd op de 10 beloften van het samenwerkingsverband, hieronder
schematisch weergegeven:
Een stevige basis in de
school

Een preventieve aanpak in
de groep

1. We voeren transparant beleid op het gebied van
ondersteuning.
2. We realiseren een veilig pedagogisch klimaat.
3. We werken handelingsgericht en opbrengstgericht.
4. We dragen leerlingen zorgvuldig over.
5. We monitoren de ontwikkelingen van leerlingen continu.
6. We stemmen het onderwijs af op verschillen tussen
leerlingen.
7. We werken constructief samen met ouders en leerlingen.

Lichte ondersteuning in de
groep

8. We signaleren vroegtijdig extra behoeften op het gebied
van onderwijs, opvoeden en opgroeien.
9. We beschikken over kennis en vaardigheden voor lichte
interventies.

Externe ondersteuning

10.We werken samen met ketenpartners vanuit eigen
verantwoordelijkheid.

Informatiepunt Passend onderwijs voor ouders (IPPOO)
SWV de Eem heeft voor ouders een Informatiepunt Passend onderwijs ingericht. Bij dit
informatiepunt kunnen ouders terecht met alle vragen die zij hebben over Passend
Onderwijs in deze regio.
Maakt u zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind, dan kan daarin worden meegezocht
naar een oplossing door:
Objectieve informatie te geven
Mee te denken
Naar juiste personen of instanties te verwijzen
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