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Geachte ouder/verzorger, 

 

Samen 

De samenwerking tussen school en ouders is van belang voor alle 

leerlingen. Dat blijkt des te meer, wanneer uw kind extra ondersteu-

ning nodig heeft.   

Ouders zijn vooral verantwoordelijk voor de opvoeding en de school 

is vooral verantwoordelijk voor goed onderwijs. Samen verantwoor-

delijk voor een passende onderwijsplek voor iedere leerling! 

 

Ondersteuning 

Wanneer uw kind op school extra ondersteuning nodig heeft dan 

kan de school de Commissie Arrangeren inschakelen. Deze commis-

sie hoort bij uw afdeling van het Samenwerkingsverband Passend 

Onderwijs. U wordt hier door de school altijd actief bij betrokken.  

De contactgegevens zijn openbaar en staan onderstaand vermeld. 

Op pag 2-3 vindt u een overzicht van de afspraken en voorwaarden. 

Op pag 4 vindt u een overzicht van deelnemende scholen.  

 

Contactadres 

De coördinator en de Commissie Arrangeren kunt u bereiken op dit 

adres:  SWV PO Afdeling Meppel 

   Industrieweg 1b1,  

   7944 HT Meppel 

telefoon 0522 - 27 81 29 

e-mail   info.mep@po2203.nl 

website www.po2203.nl 

 

Bestuur 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het werk van schoolteam en 

directeur. Als u vragen heeft over hun werkwijze dan vindt u in 

schoolgids, schoolplan en op de website de contactpersonen en -

adressen van bestuursleden.  

 

Informatie 

We hopen u op deze wijze goed te informeren. Wanneer u vragen 

heeft over uw kind of over passend onderwijs: voel u vrij om deze 

vragen voor te leggen. We helpen u en uw kind graag verder. 
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Bij eerste aanmelding op de basisschool 

1. Aanmelding 

De basisschool beoordeelt of ze uw kind kunnen inschrijven. 

De school heeft beschreven wat haar mogelijkheden zijn en 

hoe de school eigen ondersteuning kan bieden. 

Wanneer uw kind bij aanmelding ondersteuning nodig heeft 

die misschien de mogelijkheden van de school te buiten gaat, 

wordt een onderzoek aangevraagd. 

→ Schoolondersteuningsprofiel = de omschrijving van wat de 

school te bieden heeft en wat niet. Dit staat vermeld in de 

schoolgids en op de website van de school. Afkorting: SOP. 

 

2. Inschrijving 

Heeft het schoolbestuur na 10 weken nog geen besluit geno-

men, dan heeft uw kind recht op tijdelijke plaatsing op de 

school van aanmelding tot deze school wel een goed aanbod 

kan doen. Als de school de juiste ondersteuning niet zelf kan 

bieden dan wordt er gezocht naar ondersteuning van buiten 

de school. Als het niet anders kan doet het schoolbestuur het 

aanbod voor een plek in 

het speciaal 

basisonderwijs (sbo) of 

speciaal onderwijs (so). 

 

3. Extra ondersteuning 

Het schoolteam kan 

vermoeden dat onder-

steuning van buiten de 

school nodig is. Dat 

wordt besproken in een 

leerlingbespreking van 

de school. Als ouder 

wordt u hierbij betrokken en er wordt u om toestemming 

gevraagd. Als de school extern advies aanvraagt bij de 

Commissie Arrangeren wordt u ook betrokken en om 

toestemming gevraagd.  

→ Arrangement = de toekenning van ondersteuning aan de 

basisschool met extra bekostiging door het SWV PO 2203.   

 

  



4. Leerlinggegevens 

De basisschool leidt het overleg over uw kind. Het verant-

woordelijk teamlid voert met u als ouder overleg over de 

mogelijkheden van uw kind. Deze brengt in beeld wat uw 

kind aan ondersteuning nodig heeft om zich goed te kunnen 

ontwikkelen. Er wordt gekeken naar de doelen aan het einde 

van de schoolloopbaan en naar wat er nodig is om die doelen 

te bereiken.  

→ Ontwikkelingsperspectief = het document waarin 

bovenstaande gegevens van uw kind staan beschreven. 

Het is een verplicht document als ondersteuning van buiten 

de school wordt gegeven en bekostigd. Afkorting: OPP. 

 

5. Overleg met ouders 

In het OPP is een deel opgenomen over het handelen van de 

school. Als ouder heeft u instemmingsrecht over dit deel: dit 

gedeelte van het OPP mag niet zonder uw toestemming 

worden vastgesteld.  

In het OPP is een deel opgenomen over de verwachte 

mogelijkheden van uw kind na de basisschool. Over dit deel 

moet de school met u overleggen. Hierover heeft u geen 

instemmingsrecht  

U wordt als ouder zo volledig mogelijk geïnformeerd over de 

vorderingen van uw kind. Aan het eind van ieder schooljaar 

wordt het OPP geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. 

 

6. Oneens 

Bent u het niet eens met de toelatingsbeslissing, het hande-

len van de basisschool of met het ontwikkelingsperspectief 

van uw kind?  

a. U kunt dan verheldering vragen bij de school.  

b. Komen u en de school er samen niet uit, dan kunt u in 

gesprek gaan met het schoolbestuur van de basisschool. Zie 

schoolgids/website. 

c. Als dit niet leidt tot een oplossing kunt u advies vragen bij 

een onderwijsconsulent.  

Informatie: www.onderwijsconsulenten.nl.  

d. In geval er een geschil ontstaat, kunt u dit voorleggen aan 

de Geschillencommissie Passend Onderwijs. 

Informatie: www. Onderwijsgeschillen.nl.  

 

  



Deelnemende scholen Primair Onderwijs Afdeling Meppel 

 

naam bestuur: naam school: naam bestuur: naam school: 

Ver. CNS CNS-Staphorst Tref De Wel 

Promes Comm. Gaarlandt Athena Toermalijn 

 De Berkenhorst PCBO Meppel Het Kompas 

 De Iekmulder  Anne Frankschool 

 Oosterboerschool  Koningin Beatrix 

 Sprinkels  de Akker 

 De Woldstroom  Stadskwartier 

 De Tolter Wolderwijs ‘t Echtenest 

Talent Westerveld De Bosrank  De Klimtoren 

 De Veldwikke  ‘t Oelebrod 

 Wapserveen  De Bosrand 

 Oosterveldschool  Het Veldboeket 

 De Hoekstee  Het Groene Hart 

 Burg W A Stork  De Wezeboom 

 De Kievitshoek  De Dissel 

 De Singelier  De Rozebottel 

 Ten Darperschoele  De Horst 

    

Promes 
 

sbo De Reestoever  speciaal basisonderwijs 

so Mackayschool  speciaal onderwijs 

 

Bij de overstap naar het voortgezet onderwijs: 

De overstap van leerlingen uit het speciaal (basis-) onderwijs en 

vanuit het basisonderwijs met een arrangement naar het voortgezet 

onderwijs wordt in het laatste schooljaar op de basisschool 

zorgvuldig voorbereid. U wordt daar uiteraard door de school van 

uw kind nauw bij betrokken. Ook wordt u geïnformeerd over de 

procedure van aanmelding, toelating en plaatsing.  


