Schoolondersteuningsprofiel
Ondersteuningsteam
Drie keer jaar komt het ondersteuningsteam op onze school bijeen. Doel van het
ondersteuningsteam is te komen tot verbetering van de hulpverlening aan leerlingen met
cognitieve en/of psychosociale problematiek door middel van een integrale samenwerking
en afstemming tussen onderwijszorg en jeugdzorg volgens het zo-zo-zo-zo principe: zo vroeg
mogelijk, zo licht mogelijk, zo dichtbij mogelijk, zo snel mogelijk. Ouders zijn bij de bespreking
over hun kind aanwezig; we willen samen met ouders de hulpvraag in kaart brengen en tot
mogelijke oplossingen of oplossingstrajecten komen. Het ondersteuningsteam bestaat uit:
orthopedagoge, intern begeleider, de leerkracht en mogelijk iemand van het gebiedsteam.

Passend Onderwijs
Per 1 augustus 2014 geldt een nieuw stelsel m.b.t. passend onderwijs. Passend onderwijs is de
nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben,
wordt georganiseerd. Om dat mogelijk te maken, werken alle reguliere en speciale scholen
voor basisonderwijs in onze regio samen in het Samenwerkingsverband De Liemers PO. Ook
Sint Franciscus valt onder dit samenwerkingsverband.

Passend onderwijs in de klas
Leerkrachten kunnen omgaan met verschillende leerlingen in de klas. Hierdoor kunnen
leerlingen zo veel mogelijk extra ondersteuning in de klas krijgen, in plaats van daarbuiten.
Indien een leerling extra ondersteuning nodig heeft, bespreekt de school dit met de ouders.

Het samenwerkingsverband en de school
Er zijn mogelijkheden om deskundigheid vanuit het samenwerkingsverband naar de school te
halen. Dat kan ondersteuning zijn op verschillende gebieden. Bijvoorbeeld vragen op het
gebied van gedragsproblemen, hoogbegaafdheid, lezen/spelling, rekenen en combinaties
daarvan. Indien de school zo'n aanvraag doet, wordt dit vooraf met u als ouder besproken.
Als na enige tijd blijkt dat de school niet zelf meer het goede onderwijsaanbod kan realiseren
van uw zoon of dochter, kan een Toelaatbaarheidsverklaring door de school worden
aangevraagd bij het samenwerkingsverband. Dit kan gaan om een plaatsing op het
speciaal basisonderwijs of om een plaatsing op het speciaal onderwijs van cluster 3 of cluster
4. Als zo’n toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven kan uw zoon of dochter door u worden
aangemeld op de betreffende school.
Wat het samenwerkingsverband precies is en doet, ziet en hoort u in deze animatie.
www.swvdeliemers-po.nl/index.php/hoe-werkt-het-samenwerkingsverband/

Medezeggenschapsraad (MR)
Op iedere school kunnen ouders en leerkrachten meebeslissen over het beleid op school
middels de Medezeggenschapsraad (MR). De raad bestaat uit 4 personen, te weten 2
leerkrachten en 2 ouders die voor 3 jaar gekozen zijn. De raad is ingesteld om alle
betrokkenen meer invloed op en verantwoordelijkheid voor het schoolgebeuren te geven.
Het schoolbestuur heeft voor diverse beleidszaken de instemming of het advies van de
(gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad ((G)MR) nodig.
Op stichtingsniveau is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) opgericht.
Zij houden zich bezig met beleidszaken op bovenschools (alle scholen betreffende) niveau.
Dit alles is vastgelegd in het (G)MR-reglement dat voor belangstellenden op school ter inzage
ligt. De medezeggenschapsraad vergadert ongeveer 6 keer per jaar. U kunt de MR bereiken
via: mr.martinus@liemersnovum.nl of door hen persoonlijk aan te spreken.

