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Voor ieder kind een school 

De basisscholen in onze regio werken met elkaar samen om voor 
alle kinderen een passende onderwijsplek mogelijk te maken. 
Dit doen scholen al heel lang. 

Sinds 1 augustus 2014 valt dit samenwerken onder de wet Passend 
Onderwijs en hebben alle scholen in Nederland zorgplicht. Dit 
betekent dat u uw kind bij iedere reguliere school kunt aanmelden. 
Verreweg de meeste kinderen kunnen passend onderwijs krijgen 
op de eerste school van aanmelding. Als dat niet mogelijk is, helpt 
deze school bij het zoeken naar een passende onderwijsplaats. 
Dit zoeken doen we samen met het samenwerkingsverband voor 
passend onderwijs in de regio. Dat samenwerkingsverband heet 
Driegang. 

We gunnen ieder kind een goede start op school. Daarom zorgen 
we voor een goede overgang naar school. Zeker als de ontwikke
ling van een kind nét iets anders verloopt dan bij leeftijdsgenoten. 
Daarbij wordt door de school samengewerkt met de betrokkenen 
van de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf. Waar gewenst 
wordt ook Driegang ingeschakeld om te zorgen dat uw kind onder
wijs krijgt dat past.. 



Wanneer krijgt u als ouder 
te maken met Driegang?

Uw kind gaat nog niet naar een school 

Voorschoolse traject
Voor alle kinderen voor wie er mogelijk net ‘iets’ extra’s nodig is op een 
school wordt het voorschoolse traject ingezet. Dit traject wordt ingezet als 
een kind ongeveer 3,5 jaar oud is. Zo zorgen we dat ieder kind in de juiste 
klas kan starten met waar nodig éxtra ondersteuning. Hierbij sluiten we zo 
goed mogelijk aan op wat u als ouder al weet van uw kind en hoe het in 
de peuterspeelzaal/het kinderdagverblijf gaat. 

Uw kind gaat al wel naar een school 

Aansluiten bij verschillen 
Wanneer uw kind is ingeschreven op de basisschool, ontvangt uw zoon of 
dochter het aanbod zoals dat staat beschreven in de schoolgids of op de 
website van de school. Daarbij zorgt de school voor aanbod dat aansluit 
bij de verschillen tussen leerlingen. Voor de meeste leerlingen past het 
onderwijsaanbod van de school goed.

De leerkracht kent uw kind
De juf of meester werkt dagelijks met uw kind. Hij of zij zorgt ervoor dat 
uw kind zich kan ontwikkelen in een veilige omgeving. Het contact tussen 
u en de leerkracht is belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind. 

Wanneer de leerkracht niet weet wat de goede volgende stap is voor de 
groep of uw kind, wordt er binnen de school veel samengewerkt. Er zijn 
vaak andere leerkrachten in de school die mee kunnen denken over wat 
er nodig en mogelijk is in de klas of school.





De intern begeleider wordt betrokken
Ook werkt er op iedere school een intern begeleider. De intern begeleider 
is verantwoordelijk voor de (extra) ondersteuning van leerlingen. Naast 
het adviseren en coachen van de leerkrachten, denkt hij of zij mee als er 
vragen zijn over de ontwikkeling van een kind. Zo wordt ervoor gezorgd 
dat het onderwijs voor uw kind nog verder op maat wordt gemaakt. 

Driegang sluit aan
Het kan dat er tóch nog meer nodig is op school voor uw zoon of dochter. 
Dan wordt Driegang betrokken.  



Driegang kan de school op verschillende manieren helpen om het onder
wijs passend te maken:
• Advisering en begeleiding van de leerkracht, de intern begeleider of 

directeur om het onderwijs meer passend te maken. Dit met de moge
lijkheden die de school al heeft door het onderwijs voor uw zoon of 
dochter anders te organiseren.

• Samenwerking organiseren tussen zorg en onderwijs. Dit gebeurt vaak 
tijdens een overleg van het schoolondersteuningsteam (SOT). Hier 
komen, indien van toepassing, de verschillende betrokken personen 
samen om te werken aan 1 plan voor uw kind. Zo wordt hij of zij niet 
overvraagd en is het voor de leerkracht haalbaar. Natuurlijk bent u als 
ouder daar ook voor uitgenodigd. 

• Driegang kan extra middelen beschikbaar stellen. Zo kan de school 
extra geld of de inzet van een onderwijsassistent aanvragen om het 
onderwijs passend te maken. 

• Wanneer de school het onderwijs ondanks advies, extra geld en 
samenwerking met de zorg niet passend kan maken, kan de school 
Driegang vragen mee te zoeken naar een andere school. Dit is soms 
een andere reguliere school in de omgeving en soms een gespeciali
seerde school (speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs). 
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Vaste contactpersonen op uw school
Aan de school van uw kind zijn een aantal vaste personen van Driegang 
gekoppeld. De school kan hen vragen mee te denken in het passend 
 krijgen van het onderwijs aan uw kind. Ook zijn zij betrokken bij de aan
vraag van extra middelen als die nodig blijken te zijn. Dit zijn de ambulant 
begeleider generalist en de orthopedagoog van Driegang. De ambulant 
begeleider generalist weet veel van de (leer)ontwikkeling van kinderen 
in de basisschoolleeftijd en denkt graag mee. De andere expert die kan 
meedenken is een orthopedagoog. Hij of zij kan bijvoorbeeld meedenken 
bij een diagnostische vraag. 

De inzet van een specialist
Ook heeft Driegang ambulant begeleider specialisten in dienst die onze 
leerkrachten kunnen helpen met een heel specifieke vraag op het gebied 
van gedrag, hoogbegaafdheid of lichamelijke beperkingen. 



Waar wij met Driegang voor staan
• We gaan voor thuisnabij onderwijs. We doen er alles aan om uw zoon 

of dochter in de eigen wijk of het eigen dorp passend onderwijs te 
bieden. We brengen daarom, indien nodig, graag de extra onder
steuning naar het kind.

• We denken en werken actief samen. De leerling zelf, ouders, school, 
partners en Driegang. Voor ouders is er ook een oudersteunpunt 
beschikbaar.

• Kinderen denken mee. Dit doen ze zowel in oplossingen als in aanpak. 
Het kind moet baat hebben bij wat we doen.

• We zorgen voor een dekkend netwerk. Hierbij maken we gebruik 
van de eigen kennis, ervaring en identiteit die iedere school binnen 
Driegang heeft. Zo zorgen we dat er voor iedere leerling een passende 
onderwijsplaats is. 

• We ondersteunen zo lang als het kan, zo kort als mogelijk is. We 
werken doelgericht. Als de ondersteuning niet meer nodig is, wordt 
deze afgebouwd. 

• Zo zetten we het kind en zijn leerkracht in hun kracht.



Vooruitblik... 
 Hier werkt Driegang tot 2026 aan:

We realiseren nog méér 
inclusief onderwijs.

Dit betekent dat er nóg meer 
kinderen naar de school in het dorp 
of in de wijk kunnen blijven gaan. 
Om dit  mogelijk te maken zorgen 
we voor goed opgeleide leerkrachten. 
Samen zorgen we dat ieder kind een 
passende plek krijgt!

De leerkracht staat centraal. 

De juf of meester is het meest betrokken bij uw zoon of doch
ter. Onze inzet richt zich dan ook op wat hij/zij nodig heeft 
om tegemoet te komen aan wat uw zoon/dochter nodig heeft. 

Ons dekkend netwerk 
breiden we verder uit.

We zorgen er met de scholen in 
de regio voor dat geen kind thuis 
zit. Om dit voor elkaar te krijgen, 
zorgen we dat onze scholen extra 
mogelijkheden en middelen in huis 
hebben om voor alle kinderen een 
passende plek te hebben.



We werken aan een soepele 
overgang tussen de voorschoolse 
fase – basisschool en tussen 
basisschool – voortgezet 
onderwijs.

We steken in op het vroeg signaleren van 
de behoefte aan extra ondersteuning. We 
zorgen voor een goede overdracht met de 
peuterspeelzaal/het kinderdagverblijf en 
zetten het voorschoolse traject waar nodig 
in. De leerlingen die de basisschool verla
ten, begeleiden we naar de goede plaats 
in het voortgezet onderwijs. Dat doen we 
in een goede afstemming met samen
werkingsverband Munio. 

We starten een oudersteunpunt.

Driegang ziet ouders als belangrijke partners. 
We werken de komende 4 jaar verder aan het infor-
meren en steunen van ouders en starten daar
om met een oudersteunpunt. We zorgen dat alle 
informatie voor u beschikbaar is op onze website, 
organiseren activiteiten voor u en zijn natuurlijk 
bereikbaar via de email en telefoon. 

De samenwerking tussen 
jeugdhulp (gemeente) 
en scholen verder 
verstevigen.

Sommige kinderen krijgen ook 
begeleiding vanuit jeugdhulp. 
Graag stemmen we met u als 
ouder af hoe we alles wat op 
school en vanuit jeugdhulp 
wordt ingezet op elkaar aan 
 laten sluiten. Dit in het belang 
van de ontwikkeling van uw kind. 



Zo komt u met ons in contact
Veel van uw vragen kunnen worden 
beantwoord door de leerkracht of de intern 
begeleider. Heeft u nog aanvullende vragen 
na het lezen van deze folder? Dan verwijzen 
wij u door naar het ouder steunpunt.

Samenwerkingsverband Driegang
Bezoekadres:
Dr. van Stratenweg 15
4205 LA Gorinchem
Internet: www.driegang.nl/oudersteunpunt
Telefoon: 0183  624915


