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Wanneer zijn wij er
De school waar uw kind naar toe gaat voert regelmatig 
overleg met u over de ontwikkeling van uw kind. Het kan 
zijn dat de ontwikkeling van uw kind anders verloopt dan 
bij leeftijdsgenoten. Deze zorgen bespreekt u samen en 
er kan besloten worden om uw kind te bespreken in het 
Ondersteuningsteam van de school. Daar wordt besproken 
op welke wijze het onderwijsaanbod afgestemd kan worden 
op de ontwikkeling van uw kind. Dit is het moment dat het 
samenwerkingsverband aansluit.  

De Steunpunt Coördinator sluit aan  
Als uw kind is toegelaten tot een school  wordt de 
Steunpunt Coördinator van het samenwerkingsverband 
vanaf dat moment het aanspreekpunt voor de school, als er 
sprake is van een onderwijs-ondersteuningsbehoefte.

Gemeente
Als u ook thuis behoefte heeft aan ondersteuning kunt u 
hiervoor terecht bij de gemeente (lokaal team)1. Door nauw 
samen te werken met de gemeenten zorgen de scholen en 
het samenwerkingsverband ervoor dat de ondersteuning 
helder en eenduidig blijft, en dat er sprake is van één kind, 
één gezin, één plan. 

1   In iedere gemeente heet het lokaal team anders: CJG, wijkteam, kernteam, 
startpunt, jeugdteam, dorpsteam

 

Contact
Heeft u vragen? U kunt per telefoon of per mail altijd 
contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven 
van de ontwikkelingen in het samenwerkingsverband dan 
kunt u de website raadplegen: www.swvrgv.nl



Uw kind
Elk kind verdient de beste kansen op een optimale 
ontwikkeling. Uw kind dus ook. Wij vinden dat dit 
gegarandeerd kan worden als we samenwerkenmet  
u en de voorschoolse voorziening vanaf het moment  
dat u over onderwijs voor uw kind gaat nadenken.

Ouders
Wij zien ouders/verzorgers als gelijkwaardige partners.  
U bent ervaringsdeskundige in de omgang met uw kind en 
weet als geen ander wat uw kind nodig heeft om zich goed 
te voelen en goed te kunnen ontwikkelen. Daarom willen 
we dat u vanaf het eerste moment betrokken bent, als er 
over uw kind en onderwijs gesproken wordt.

Passend onderwijs
Wat is Passend Onderwijs
Passend onderwijs is de naam voor de manier waarop  
we het onderwijs aan leerlingen vorm geven.  
Dit doen we door het onderwijs op basis van 
de onderwijsbehoeften voor elke leerling 
passend te maken. Zo willen we er voor 
zorgen dat ook de kinderen die zich anders 
ontwikkelen dan leeftijdsgenoten onderwijs 
en ondersteuning kunnen krijgen in het 
reguliere onderwijs. Kinderen die het 
echt nodig hebben kunnen een aanvraag 
doen voor een Toelaatbaarheidsverklaring 
voor het speciaal (basis)onderwijs.

De intern begeleider 
De intern begeleider van de school is van grote waarde.  
Hij/zij is de spil als het gaat om de ondersteuning van  
leerlingen en leerkrachten. Bij zorgen over de ontwikkeling 
van uw kind zult u veel met de intern begeleider spreken. 
De intern begeleider betrekt, indien nodig, het samenwer-
kingsverband.  

Wat is basisondersteuning
Basisondersteuning is de ondersteuning die elke school 
kan bieden aan elke leerling. Daarbij spreken we over 
onderwijsbehoeftes. Een onderwijsbehoefte is datgene 
wat een leerling nodig heeft om zichzelf binnen een school 
op een positieve manier te ontwikkelen. Vaak hebben 
leerlingen in één groep gelijke onderwijsbehoeften, waar 
de leerkracht het onderwijs op af kan stemmen. 

Wat is Extra ondersteuning
Als de onderwijsbehoeften van een leerling de 
mogelijkheden van de basisondersteuning overstijgen, dan 
spreken we over Extra onderwijs-ondersteuningsbehoeften 
van een leerling. Om hieraan tegemoet te komen, beschrijft 
de school wat zij nodig heeft om het onderwijs voor de 
leerling passend te maken. Het is mogelijk dat de school 
dit zelf kan; soms is Handelingsgerichte Ondersteuning 
nodig. Hiervoor kan een aanvraag ingediend worden bij het 
samenwerkingsverband. 

Groeidocument
Het Groeidocument is het informatieve document over 
een leerling. Hierin wordt de ontwikkeling van het kind 
beschreven en ook de onderwijs-ondersteuningsbehoeften 
en de wijze waarop een school hier de ondersteuning op 
afstemt. Het Groeidocument ontwikkelt mee met de leerling 
gedurende de schoolloopbaan.

Handelingsgerichte ondersteuning – HGO
Handelingsgerichte ondersteuning is gebaseerd op de 
onderwijs-ondersteuningsbehoeften van de leerling. Het is 
ondersteuning op maat, gebaseerd op de principes van het 
handelingsgericht werken. Bij handelingsgericht werken 
wordt vooral gekeken naar wat een kind nodig heeft om tot 
ontwikkeling te komen. Een aanvraag wordt ingediend door 
de school na overleg met ouders. Daarbij kan een beroep 
worden gedaan op het samenwerkingsverband.

Toelaatbaarheidsverklaring – TLV
Dit is de verklaring waarmee toegang tot het speciaal 
basisonderwijs (SBO) dan wel speciaal onderwijs (SO) 
verleend wordt. Een aanvraag voor een TLV wordt 
ingediend door de school in overleg met ouders. De 
aanvraag wordt beoordeeld door de commissie voor 
toelaatbaarheid. Deze bestaat uit de voorzitter en 
twee deskundigen, waarvan de eerste deskundige een 
orthopedagoog of psycholoog is. 

Het samenwerkingsverband
Wie zijn wij
Het samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei is 
een vereniging van schoolbesturen uit de gemeenten 
Barneveld, Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, 
Veenendaal en Wageningen. Samen geven we vorm en 
inhoud aan het passend onderwijs. 

Wat doen wij
Ieder kind verdient het beste passende onderwijs. Het 
samenwerkingsverband ondersteunt haar scholen om 
het onderwijs voor elke leerling passend te maken. Hierin 
streven we naar een dekkend aanbod, dat wil zeggen dat 
elk kind thuisnabij in de eigen regio passend onderwijs 
moet kunnen ontvangen. 
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