Protocol instroom leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoefte
Versie 2.35
Doel van dit protocol:
 Leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte zijn tenminste vier maanden voor
hun vierde verjaardag, bekend bij samenwerkingsverband Driegang.
 Als leerlingen met 4 jaar naar school gaan is er vanaf de start passende ondersteuning
beschikbaar, waar mogelijk binnen het basisonderwijs.
 Er wordt, waar nodig, een doorgaande ondersteuningslijn voor leerlingen geboden in de
periode voorschool – basisschool.
Proces- en invoeringsroute van dit protocol
 Vanaf februari 2018 tot het einde van cursusjaar 2017-2018 zal gewerkt worden met versie
2.35 van het protocol.
 Tot en met juni 2018 kunnen opmerkingen en aanvullingen gestuurd worden naar Henric
Bezemer: h.bezemer@driegang.nl
 Deze input wordt verwerkt in de definitieve versie waarmee gestart zal worden vanaf het
cursusjaar 2018-2019.
 De nieuwste versie van het protocol is altijd op de site van Driegang te vinden.
http://www.driegang.nl/documenten/

De stappen in het kort:
Kinderdagverblijf (peuterspeelzaal):
Er valt iets op
Ouders en of de peuterleidster constateren dat de ontwikkeling van een kind
anders verloopt dan van leeftijdsgenoten. Ingeschat wordt dat het kind meer
ondersteuning op school nodig heeft, dan leeftijdsgenoten.
Wat te doen?
Peuterleidster vraagt, na toestemming van ouders, een AB’er van Driegang
mee te denken. (gebruik bijlage 1)
Wat gaat er
Een AB’er van Driegang komt luisteren, observeren en meedenken. Ook
gebeuren?
brengt hij/zij advies uit.
In gesprek met ouders en peuterleidster wordt doordacht wat het kind op het
kinderdagverblijf nodig heeft. Ook wordt (in afstemming met de school naar
keuze van ouders) de onderwijsbehoeften in kaart gebracht.
Hierbij wordt het formulier ‘rapportage in het voorschoolstraject’ ingevuld
(bijlage 2).
Basisschool (leerling volgt nog geen onderwijs):
Er valt iets op
Ouders geven op school aan dat ze verwachten dat hun kind meer
begeleiding of ondersteuning nodig heeft dan andere kinderen.
Wat te doen?
1. School bespreekt met ouders de reden waarom ze dit verwachten.
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Wat gaat er
gebeuren?

MKD/KDC etc.:
Wanneer contact
met Driegang?
Wat te doen?
Wat gaat er
gebeuren?

Overig:
Er valt iets op

Wat te doen?
Wat gaat er
gebeuren?

2. School vraagt, indien nodig en na toestemming van ouders, een AB’er
van Driegang mee te denken.
Een AB’er van Driegang komt luisteren, (evt.) observeren en meedenken. Ook
brengt hij/zij advies uit.
In gesprek met ouders en school wordt doordacht wat de
onderwijsbehoeften van het kind zijn en wat nodig is om hieraan invulling te
geven.
Als er meer ondersteuning nodig blijkt, vraagt school dit via de gebruikelijke
route via Grippa aan.

Bij een kind dat mogelijk naar het SBO of naar het regulier basisonderwijs
(kan) gaan, dan meldt het MKD altijd aan bij Driegang.
Dit wordt gedaan drie maanden vóór de behandeling is afgelopen.
Bijlage 1 invullen en met plannen toesturen naar Driegang.
Een AB’er van Driegang komt luisteren, (evt.) observeren en meedenken. Ook
brengt hij/zij in samenwerking met de orthopedagoog van het MKD advies
uit.
In gesprek met ouders, het MKD en school wordt doordacht wat het kind op
de (speciale) basisschool (extra) nodig heeft. Ook kan besloten worden dat
het kind baat heeft bij deelname aan de BeO-groep.

Betrokken instantie constateert, met ouders, dat dit kind meer ondersteuning
op de basisschool nodig heeft dan een gemiddeld kind.
In de fase van oriëntering naar welke onderwijsplaats het meest passend is,
wordt Driegang vroegtijdig betrokken.
Bijlage 2 wordt ingevuld met ouders en opgestuurd naar Driegang.
Een AB’er van Driegang neemt contact op met ouders en de overige
betrokkenen en zoekt samen met hen naar de meest thuisnabij passende
onderwijsplaats. Ook zal hij/zij meedenken over welke (extra) ondersteuning
vanaf het begin op deze onderwijsplaats nodig is.
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Verdere uitwerking van het protocol
Protocol Voorschool Traject
Aanmelding voorschools traject kan
gedaan worden door:

PSZ, MKD, KDC, kinderrevalidatie, Consultatiebureau,
GGZ (baby, peuterpoli ), Integrale Vroeghulp,
basisschool, SBO, SO, ...

Voorschoolse Rapportage wordt ingevuld
door voorschoolse voorziening i.s.m.
ouders/verzorgers, evt. AB’er, en evt.
school waar de leerling is aangemeld.

Opsturen aanvraag:
Scholen van Driegang die toegang hebben tot Grippa
dienen de aanvraag in via dit beveiligde systeem. De
aanvraag komt vervolgens, via de kamercoördinator
bij de betrokken AB’er terecht.
Instellingen die geen toegang hebben tot Grippa
kunnen hun aanvraag versturen via de post naar:
SWV Driegang
Hoefslag 6
4205 NK Gorinchem
Voor vragen over het indienen van deze aanvraag kan
contact op worden genomen met het secretariaat van
Driegang: 06 – 10 988 522

Mogelijke redenen van
aanmelden/hulpvraag:

-

-

3-jarige heeft extra
ondersteuningsbehoeften op toekomstige
basisschool/ SBO (is nog niet aangemeld).
3-jarige met extra behoeften is aangemeld/
ingeschreven (+handtekening directie) op
een (speciale) basisschool (deze heeft dan
zorgplicht)
er moet een passende onderwijsplek worden
gevonden
anders...

De betrokken AB’er kan de volgende
zaken oppakken.

-

dossieronderzoek
contact met ouders d.m.v. huisbezoek
observatie op plek waar kind verblijft
contacten met (extern) betrokkenen
anders….

Vervolgstappen kunnen zijn:

-

ondersteunings-/onderwijsbehoeften kind in
kaart brengen
ondersteuningsbehoeften onderwijsplek in
kaart brengen

-

-

-
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-

benodigde faciliteiten in kaart brengen
groot overleg met alle betrokkenen

-

groot overleg betrokkenen
evt. aanvragen faciliteiten
anders… (zoals presentatie)

Er volgt advies/overeenstemming,
afhankelijk van de hulpvraag.
Bij plaatsing op (speciale)basisschool
vallend binnen het SWV, wordt een
‘warme’ overdracht in gereedheid
gebracht, d.m.v.:

Vragen of onduidelijkheden? Neem contact op met één van de kamercoördinatoren van Driegang:
Contactgegevens:
Kamer EC Rotonde: Piet Vogel (p.vogel@ec-rotonde.nl)
Kamer RMNL: Arlé Troost (coordinatie@driegangrm.nl)
Kamer AWW: Henric Bezemer (h.bezemer@driegang.nl)
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