U kunt daar natuurlijk ook de school naar vragen. Als de school de benodigde ondersteuning niet kan bieden of als daar twijfel over is, kan het SOT worden ingeschakeld
om mee te denken over een eventuele plaatsing.
Als de school uiteindelijk beslist dat ze uw kind niet kan plaatsen, moet ze een
andere school zoeken voor uw kind. De wet noemt dat ‘de zorgplicht van de school’.
Het zoeken van een andere school gebeurt altijd in goed overleg met u.

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
Door Passend Onderwijs gaan scholen meer samenwerken. Met elkaar garanderen
zij dat élk kind het onderwijs en de ondersteuning krijgt die hij of zij nodig heeft.
Alle scholen in de regio (regulier onderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal
onderwijs) hebben zich verenigd in het Samenwerkingsverband ZOUT.
Dit samenwerkingsverband werkt in de regio Zuidoost-Utrecht.
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Samenwerkingsverband ZOUT
Laan van Vollenhove 3043
3706 AL Zeist
E-mail: info@swvzout.nl
Website: www.swvzout.nl
Met handige links naar scholen en hun schoolondersteuningsprofiel!

www.swvzout.nl
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Passend onderwijs
Ook voor úw kind!

dus. Zodra blijkt dat er extra ondersteuning nodig is die de school nog niet kan bieden,
staat er vanaf 1 augustus 2014 een regionaal team van deskundigen voor scholen
klaar. Dit heet het Schoolondersteuningsteam (SOT). Het SOT adviseert en ondersteunt
scholen. Als het nodig is, kan dit team ook een rol spelen in de overstap naar het

Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs ingevoerd. Door deze

speciaal (basis)onderwijs.

wet gaan scholen nauwer met elkaar samenwerken. Gezamenlijk zorgen zij
ervoor dat álle kinderen het onderwijs, de ondersteuning en de begeleiding

Rugzakje

krijgen die zij nodig hebben.

Zit uw kind op een reguliere basisschool met een ‘Rugzakje’? Deze landelijke regeling verdwijnt, maar in de regio Zuidoost-Utrecht hebben we een overgangsregeling
gemaakt. Daardoor houdt uw kind ook na 1 augustus 2014 gewoon de extra onder-

Wet Passend Onderwijs

steuning die nodig is.

De wet Passend Onderwijs wordt
ingevoerd om te zorgen dat zoveel

Speciaal (basis)onderwijs

mogelijk kinderen naar een basisschool

Volgt uw kind speciaal (basis)onderwijs? De indicatie van uw kind blijft tot uiterlijk

in de buurt kunnen.

1 augustus 2016 geldig. Uw kind kan dus in ieder geval tot die tijd op dezelfde school

De scholen voor het speciaal onderwijs

blijven. Daarna beoordeelt de school wat de beste plek is voor uw kind. Dat gebeurt in

en het speciaal basisonderwijs blijven

goed overleg met u.

in onze regio gewoon bestaan. Deze
scholen zijn bedoeld voor kinde- ren

Wat belangrijk is om te weten: de Wet passend onderwijs gaat niet over cluster 1 en 2

die ondersteuning nodig hebben die

van het speciaal onderwijs. Voor kinderen met een visuele, auditieve of communicatieve

op de basisschool niet beschikbaar is.

beperking blijft de landelijke indicatie gewoon bestaan. Zij kunnen dus sowieso op hun
school blijven.

Reguliere basisschool
Zit uw kind al op een reguliere basisschool? Dan verandert er na 1 augustus 2014

Aanmelden kind

waarschijnlijk weinig. Uw kind krijgt na die datum gewoon hetzelfde onderwijs en

Gaat uw kind binnenkort naar school? Meld uw kind tijdig aan.

dezelfde begeleiding als nu.
Alle scholen moeten voortaan een Schoolondersteuningsprofiel hebben. U vindt dat
Misschien krijgt uw kind in de toekomst wel klasgenootjes die extra ondersteuning

profiel op de website van de school. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke

nodig hebben. Leerkrachten zijn opgeleid om daar goed mee om te gaan. Ze werken

ondersteuning en begeleiding de school kan geven aan de leerlingen. Dat is voor u

nu ook al met een groep kinderen, die allemaal de nodige individuele aandacht krij-

belangrijke informatie, zeker als u denkt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft.

gen. Leerkrachten zijn daaraan gewend. Als er kinderen bij komen die extra ondersteuning nodig hebben, gaat dat dus niet ten koste van uw kind.

Door de komst van Passend Onderwijs verandert de toelating van nieuwe leerlingen.
U kunt uw kind aanmelden bij de school die u het beste vindt voor uw kind. Deze

Dankzij Passend Onderwijs gaat er meer geld naar basisscholen, zodat zij alle kinderen

school kijkt of zij het onderwijs en de ondersteuning kan geven die uw kind nodig

het onderwijs en de ondersteuning kunnen geven die ze nodig hebben. Echt maatwerk

heeft.

