Aannameprocedure bij zorgplicht
Scholen zijn ervoor verantwoordelijk om leerlingen die extra
Bezoekadres:
Juniusstraat 8
onderwijsondersteuning nodig hebben een passende plek te bieden. Dat kan op de
eigen school of, als onze school niet de juiste begeleiding kan bieden, op een andere
Postadres:
Postbus 470
reguliere of speciale school. De scholen van voortgezet onderwijs werken daarbij
2600 AL Delft
samen in het samenwerkingsverband VO Delflanden https://www.swvvodelflanden.nl/
015-8000000
info@grotiuscollege.nl
Onze school onderzoekt of we, op grond van de onderwijsbehoeften van de leerling,
www.grotiuscollege.nl
zelf de benodigde begeleiding kunnen bieden (basisondersteuning), of dat we dat
eventueel kunnen met de inzet van extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband.
Indien uit het overgedragen dossier van de leerling sprake lijkt van een ondersteuningsbehoefte, gaat
onze school in gesprek met de ouders, de jongere, de verwijzende school en het
samenwerkingsverband om op zoek te gaan naar een passend ondersteuningsaanbod. In bijzondere
gevallen kan in het kader van aanvullend onderzoek gekozen worden voor een observatie in de
(basisschool)klas van uw kind. Dit in afstemming met ouders en verwijzende school. Aan de hand van
het totaal aan informatie doet onze school vervolgens een zo passend mogelijk voorstel op onze
eigen school, of er kan een plaatsingsoverleg plaatsvinden bij het samenwerkingsverband waar naast
een gedragswetenschapper ook andere scholen worden uitgenodigd. Gezamenlijk met ouders
worden dan de ondersteuningsbehoeften van de leerling en de mogelijkheden van de scholen in
kaart gebracht. Aan de hand hiervan wordt een beslissing tot plaatsing genomen. Daarbij wordt
zoveel mogelijk rekening gehouden met de voorkeur die de ouders en de leerling hebben
uitgesproken. Bij verwijzing naar het speciaal onderwijs wordt door onze school een
toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd bij het samenwerkingsverband.
Vervolgens worden ouders en de jongere begeleid naar de nieuwe school. De nieuwe school moet
dan wel plek hebben en bereid zijn de leerling toe te laten. Het is vervolgens aan de ouders om de
leerling op de nieuwe school in te schrijven.
In ons schoolondersteuningsprofiel hebben we beschreven welke ondersteuning onze school kan
bieden en welke afspraken onze school heeft gemaakt over de inzet van extra
onderwijsondersteuning vanuit het samenwerkingsverband. Contactpersoon bij het Grotius College
is mevrouw Ingrid Blom, zorgcoördinator (e-mail: i.blom@grotiuscollege.nl. )
Benodigde documenten
Om de aanmelding in behandeling te kunnen nemen, hebben wij de volgende documenten van uw
kind nodig:
1. Het aanmeldformulier
Dit formulier krijgt u het tijdens de open dag op zaterdag 18 januari 2020 of u kunt het via de e-mail
(m.kelai@grotiuscollege.nl) of telefoon (015-8.000.002) aanvragen.
Wilt u uw kind(eren) aanmelden voor klas 2 of hoger? Download dan het instroomformulier voor klas
2 en hoger op www.grotiuscollege.nl/onze-school/aanmelden-hoger-leerjaar
2. Het schooladviesformulier
Van de basisschool ontvangen de ouders/verzorgers een schooladviesformulier met daarop een
unieke leerlingcode. Dit geldt voor alle basisscholen in Delft, Schipluiden, Den Hoorn, Rijswijk en Den
Haag. In Pijnacker, Nootdorp en Delfgauw verstrekt de basisschool een geel formulier met het
schooladvies.
3. Verklaringen van diagnoses en onderzoeksverslagen
Op grond van deze documenten kunnen wij faciliteiten verlenen of extra ondersteuning aanvragen.

