
SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL KLEIN AMSTERDAM



A. Contactgegevens school
Naam Klein Amsterdam

Straat + huisnummer Tuinderijlaan 2

Postcode en plaats 1036 LM Amsterdam

Brinnummer 31 JM

Telefoonnummer (algemeen) 020-242 04 00

E-mailadres (algemeen) post@kleinamsterdam.school

B. Onderwijskundig concept van de school
Beschrijving van de specifieke invloed van het onderwijsconcept op de ondersteuningsmogelijkheden, wanneer dit essentieel
of onderscheidend is.
NB! Je kunt dit hier beschrijven of je neemt hier een link op naar bv. schoolgids of schoolplan waarin dit staat vermeld.
Vul hier uw antwoord in

Onderwijskundig concept
● Dalton
● Montessori
● IPC
● Ontwikkelingsgericht
● Jenaplan
● Vrije School / Antroposofisch
● Natuurlijk leren
● Anders nl. Projectonderwijs met

pedagogische
benadering Reggio
Emilia

De mogelijkheden van ondersteuning bij projectonderwijs (incl. basisvaardigheden):

- Samenstelling team: veelzijdig met een breed scala aan kennis, vaardigheden en werkervaringen.

Groepsleerkrachten, vakleerkrachten vanuit alle kunsten, onderwijs assistenten, pedagogisch

medewerkers.

- Differentiëren: kinderen met eenzelfde ondersteuningsbehoefte leren in kleine groepen binnen

project.

- Inhoud: geïntegreerd aanbod van vakken d.m.v. project. Hierdoor leren kinderen van het leven

zelf en ontvangen betekenisvol onderwijs gericht op intrinsieke motivatie.

- Leerjaar doorbrekend: kinderen van verschillende leeftijden, uit diverse leerjaren en met

verschillende ontwikkelingsniveau’s, kunnen elkaar helpen en ondersteunen.
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C. Ambitie met betrekking tot passend onderwijs

Beschrijving van ambities met betrekking tot passend onderwijs

Onze kwaliteitscyclus bestrijkt alle delen van het primaire proces en de ondersteunende

processen. Er is voor ons één resultaat waar alle andere kwaliteitscriteria ondergeschikt aan zijn:

De ontwikkeling van elk kind en de mogelijkheden die er voor ieder kind zijn.

We gaan er hierbij vanuit dat kinderen van elkaar verschillen. Elke ontwikkeling die zij doormaken

is goed, maar niet elke ontwikkeling is optimaal.

Dit vereist een cultuur van observeren, reflecteren op ons waarnemen, analyseren en beoordelen

van ontwikkeling en daarnaar handelen. Dit sluit aan bij onze pedagogische benadering volgens

het gedachtegoed van Reggio Emilia.

Al het onderwijs is passend, we maken immers persoonlijke ‘maatwerk- en leerroutes’. Dat wil

zeggen dat wij ons onderwijs-leeraanbod afstemmen op de onderwijs-leerbehoeften van de

kinderen.

Wij vinden het niet optimaal en besluiten om tot verdere actie(s) over te gaan als de:

● Basisbehoeften van het kind in het nauw komen: hij/zij geen eigen keuzes maakt, geen

betrokkenheid en interesse toont en geen welbevinden ervaart.

● Specifieke ontwikkeling stagneert: het kind gedurende een langere periode (3 maanden)

geen waarneembare ontwikkeling en groei laat zien, bijvoorbeeld bij spraak- , lees- of motorische

ontwikkeling.

● Veiligheid van het kind en dat van anderen in het geding komt.
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D. Waarde en Trots
Beschrijving van datgene rond passend onderwijs waar je als school trots op bent, waar je school door gekenmerkt wordt.

- Kinderen vergelijken met zichzelf,

- Uitgaande van ‘growth mindset’: groei en ontwikkeling van ieder kind binnen haar/zijn

mogelijkheden,

- Samenstelling team: veelzijdig met een breed scala aan kennis, vaardigheden en werkervaringen.

Groepsleerkrachten, vakleerkrachten vanuit alle kunsten, onderwijs assistenten, pedagogisch

medewerkers, Reggio Emilia specialisten die gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor zo

optimaal mogelijke ondersteuning.

❖ de kinderen, die

● Met plezier en spelend leren vanuit hun enorme potentieel en intrinsieke motivatie waarbij de

nieuwsgierigheid, creativiteit en verbeelding blijvend ontwikkelen.

● Zelf inzicht krijgen in hun persoonlijke leerprocessen en –ervaringen en een groot vertrouwen

hebben in hun eigen kunnen en dat van elkaar.

● Eigenaar zijn van hun eigen leerproces.

● Extra ondersteuning ontvangen waarvan de aard op basis van analyse van verzamelde informatie

door de school is bepaald.

❖ de teamleden, die

● Met plezier en passie werken, zich competent, krachtig en kundig voelen in hun werk.

● De ruimte, ambitie en innovatie proeven.

● Bedreven zijn in onderzoeken, samenwerkend leren,  kwaliteitsdenken.

● Hun leervragen kunnen formuleren, daarnaar acteren en zo hun eigen leer- en ontwikkelproces

structureel volgen en inhoud geven.

● De Design Thinking aanpak hanteren bij het ontwikkelen en geven van onderwijs leeraanbod en

andere zaken.

● Groei- en ontwikkelingsprocessen van een kind (vroegtijdig) herkennen en erkennen en hun

kennis over het lerende kind voortdurend vertalen naar passende onderwijs- en leerbehoeften.

● De (extra) begeleiding en ondersteuning planmatig uitvoeren.

● Zorgvuldig de effecten van de ondersteuning en begeleiding nalopen. 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● Die Leer & Ontwikkel begeleider zijn een uitvoerende rol (coachende/begeleidende rol naar de

leerkrachten toe) hebben en leerlingen en leerkrachten in hun onderwijsbehoeften begeleiden.

● Die Leer & Ontwikkel specialist zijn een coördinerende rol hebben bij de ondersteuning en

begeleiding van leerlingen en leerkrachten.

● De pedagogische benadering van Reggio Emilia dagelijks en bewust in praktijk brengen waarbij

ieder kind wordt gezien voor wie hij is en zo wordt ingespeeld op de ontwikkeling van het

individuele kind.

❖ de partners

● Al onze ouders zijn betrokken bij de begeleiding en ondersteuning voor hun kind.

● Hebben met Klein Amsterdam een goede duurzame samenwerking zijn onderdeel van onze

lerende school(organisatie)

● Die nauw betrokken zijn bij de begeleiding en ondersteuning voor een kind welke meer

ondersteuning behoeft, gezamenlijk een passend integraal aanbod op maat realiseren.

❖ in het algemeen

● Iedereen is ambassadeur van Klein Amsterdam

● Ieders talenten en kwaliteiten worden gezien en benut

● De organisatie staat, oftewel ‘op orde is’ en alle tijd en aandacht kan worden gegeven aan

ontwikkeling van onderwijs leerinhoud.

● Functies met taken en verantwoordelijkheden duidelijk zijn beschreven.

● Leren zichtbaar wordt gemaakt en ontwikkeling gedocumenteerd op de diverse wijzen en in al zijn

mogelijke vormen.

● Kwaliteitsprocessen door alle teamleden -en ook partners waar relevant- gestructureerd en

cyclisch plaatsvinden.

● Onze school investeert in verdere professionalisering van teamleden.   

● Ontbrekende kennis en ervaringen op tijd worden gesignaleerd, duidelijk zijn en in huis worden

gehaald indien nodig.

● Wij een lerende en inclusieve school(gemeenschap) zijn waarbinnen professioneel leren

individueel en gezamenlijk plaatsvindt en zichtbaar is.
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E. Feiten en aantallen

Uitstroom van leerlingen naar SBO/SO

Schooljaar

Aantal leerlingen naar: 2018/ 2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022

Speciaal basisonderwijs
1 1 0

Aantal leerlingen naar: Speciaal
onderwijs  vanwege

Visuele beperkingen (voorheen
cluster 1)

Taalontwikkelingsstoornissen en /
of auditieve beperkingen
(voorheen cluster 2)

Lichamelijke beperkingen, zeer
moeilijk lerenden, langdurig
zieken of een combinatie daarvan
(voorheen cluster 3)

Psychiatrische problematiek en /
of ernstige gedragsproblematiek
(voorheen cluster 4)

1 2

EXTRA TOEVOEGING VOOR KLEIN
AMSTERDAM: Uitstroom naar
ander basisonderwijs vanwege
benodigde speciale
ondersteuning (dubbel diagnose)

1 1

Extra ondersteuning binnen de basisschool

Schooljaar

Aantal 2018/ 2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022

Leerlingen met een arrangement
vanwege:

-

- Visuele beperkingen (voorheen
cluster 1)

- Taalontwikkelingsstoornissen
en/ of auditieve beperkingen
(voorheen cluster 2)

2 2 2

- Lichamelijke beperkingen, zeer
moeilijk lerenden, langdurig
zieken of een combinatie
daarvan (voorheen cluster 3)

1 1

- Psychiatrische problematiek en
/ of ernstige
gedragsproblematiek (voorheen
cluster 4)

1 2 8 8

- lln met individueel arrangement
10 15 17 17
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- groepsarrangementen
0 1 0 0

- andersoortige inzet
arrangement (maatwerk vanuit
schoolbudget)

1 1
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F. Basisondersteuning

Recente beoordeling van onze school vanuit de onderwijsinspectie.
NB! Je kunt onderstaande (deel)gegevens invullen of je neemt een link op naar de beoordeling van inspectie.

Nog niet van toepassing

Beoordeling inspectie (op basis van het inspectiekader vanaf augustus 2017)
Algemeen Nog niet van toepassing

Ontwikkelpunten Nog niet van toepassing

Indicatoren m.b.t. specifieke leerlingondersteuning
2. Onderwijsproces
2.4 (extra) ondersteuning: leerlingen die dat nodig hebben ontvangen extra ondersteuning en
begeleiding

nvt

2.5 samenwerking: de school werkt samen met relevante partners om het onderwijs voor haar
leerlingen vorm te geven

nvt

3. Schoolklimaat
3.2 ondersteunend en veilig schoolklimaat: de school kent een ondersteunend en stimulerend
schoolklimaat.

nvt

4. Kwaliteitszorg en ambitie
4.1 doelen, evaluatie en verbetering: het bestuur en zijn scholen hebben vanuit hun maatschappelijke
opdracht doelen geformuleerd, evalueren regelmatig en systematisch de realisatie van die doelen en
verbeteren op basis daarvan het onderwijs.

nvt

4.3 verantwoording en dialoog: het bestuur en zijn scholen leggen intern en extern toegankelijk en
betrouwbaar verantwoording af over ambities, doelen en resultaten.

nvt

Datum van vaststellen door inspectie     

NB. Klein Amsterdam heeft nog geen schoolbezoek gehad van de onderwijsinspectie.
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Niveau van basisondersteuning (zelfbeoordeling school)

Huidige
situatie

In
ontwikkeling,
beginfase

In
ontwikkeling,
volop mee
bezig

In samenwerking met Niet van
toepassi
ng

De school monitort de leer-en
sociaal/emotionele ontwikkeling van leerlingen
gedurende de gehele schoolse periode.

Observaties,
reflectiegespr

ekken,
opdrachten/w

erk/e.d. en
toetsinstrume

nt (IEP)

Leerjaren
1-2: Kijk?

Leerjaren 3-7: IEP

De school is in staat om leerlingen met een
extra ondersteuningsbehoefte op verschillende
leergebieden en de sociaal/emotionele
ontwikkeling vroegtijdig te signaleren.

V
ABC, OKT, Orion,

Viertaal

De school heeft goed bruikbare protocollen op
gebied van ernstige leesproblemen/dyslexie.
De protocollen worden toegepast.

Leesprotocol,
Dyslexie
protocol

ABC, SpeelS
Geleerd, e.a.

De school heeft goed bruikbare protocollen op
het gebied van ernstige reken-wiskunde
problemen / dyscalculie. De protocollen
worden toegepast

V

Hier wordt aan
gewerkt,

samenwerking
met SpeelS

Geleerd, e.a.
De school heeft goed bruikbare protocollen
voor medisch handelen en veiligheid. De
protocollen worden toegepast. V

Update in
ontwikkeling

Kinderopvang
Klein Amsterdam

BV

De school heeft een heldere en adequate
ondersteuningsstructuur binnen de school
ingericht, herkenbaar voor medewerkers en
ouders.

Ondersteunin
gsroute

Ondersteunings-
route Klein
Amsterdam

De school is in staat om handelingsgericht te
denken, te handelen, te arrangeren of te
verwijzen waarbij het cyclisch proces van
haalbare doelen stellen, planmatig uitvoeren
en gerichte evalueren centraal staat. Deze met
name HGW.

V
Documentatie
is aandachts-

punt

Blijft in
ontwikkeling

De leerkrachten zijn in staat om de
belemmerende en stimulerende factoren die
van invloed zijn op de ontwikkeling van een
leerling, te kunnen herkennen, maar vooral ook
gebruiken om resultaatgerichte ondersteuning
te kunnen inzetten.

V
Samen met IB,

ABC, e.d.

De school is in staat om door vroegtijdig lichte
ondersteuning in te zetten, sociaal emotionele
problemen van leerlingen klein te houden of
zodanig te begeleiden dat zij kunnen (blijven)
profiteren van het onderwijsaanbod.

V
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De school heeft een goede
samenwerkingsrelatie met ouders daar waar
het leerlingen met een extra
onderwijsbehoefte betreft. V

Er wordt vanaf
buitenring
(externe

kindbespreking)
incl ouders op
cyclische wijze

gewerkt.
(incl OKT, ABC)

De school heeft een goede
samenwerkingsrelatie met de voorschool,
gericht op het realiseren van een doorgaande
lijn en een warme overdracht van de leerlingen
naar de basisschool.

V

Bij uitstroom naar VO, tussentijdse uitstroom
naar een andere basisschool of SBO/SO is er
sprake van zorgvuldige overdracht van de
leerling (-gegevens) naar de andere school.

V

BRON (LVS),
overdrachtsgespre
k(ken)
IB/leerkracht

VO nvt

De school werkt krachtig samen met
ketenpartners, zoals jeugdhulpverlening, het
S(B)O, de steunpunten die belast zijn met het
arrangeren van extra ondersteuning, e.a. om
leerlingen ondersteuning te bieden, waardoor
zij zich kunnen blijven ontwikkelen.

V Doorlopend

SWV
Amsterdam-Diem
en, GGD, Praktijk
Rood, Praktijk Vis,
ABC, Opvoedpoli
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G. Extra Ondersteuning

Omstandigheden Stimulerende factoren Belemmerende factoren

Gebouw
- Grote aan elkaar

geschakelde uitdagende
groepsruimtes voor de
kinderen

- Beschikking over een
keuken waar leerlingen in
kunnen koken

- Invalide toilet begane
grond

- Tijdelijk houten gebouw:
transparant, veel licht,
warme sfeer, ‘huiselijke
inrichting’

- Geen lift
- Geen gymzaal
- Geen speelzaal
- Trappen
- Door snelle

leerlingengroei
achterblijvende
huisvesting: Niet
voldoende
groepsruimtes, kleine
ruimtes voor individuele
begeleiding, geen overleg
ruimten, geen aparte
ruimten voor IB, directie,
etc.

- Twee aparte gebouwen,
wel op een terrein

Aandacht en tijd Beschikbare extra
menskracht, structureel
ingeroosterde
kindgesprekken,
combinatiegroepen,
groepsgrootte etc.)

- KA is een uitdagende
leeromgeving die
kinderen kan prikkelen

- Projectonderwijs met
ondersteuning vanuit
Jeelo, leeromgeving met
persoonlijke leerlijn (in
ontwikkeling)

- Pedagogische benadering
vanuit Reggio Emilia

- Groepsgrootte tot max.
25 leerlingen

- Groei van aantal
leerlingen door groei
vanaf leerjaar 1, instroom
t/m leerjaar 7 mogelijk bij
start schooljaar

- KA is een prikkelrijke
omgeving, dit kan mogelijk
moeilijk zijn voor leerlingen
die leer- , concentratie- ,
gedragsproblemen hebben.

Buitenspeelmogelijkheden,
Verkeer rondom de school

- Kindvriendelijke wijk
- Grote speelruimte rond

school, 1 met veel
klauter/klim
mogelijkheden voor
kleuters (groepen 1-2), 1
voor gymactiviteiten

- Kavel bestaat uit zeer arme
grond (= klei/zand uit
afgraving Noord/Zuidlijn)
waardoor geen/zeer slechte
groei van groen (aangelegde
natuur in speeltuin is
volledig verdwenen)

Leerling populatie Specifieke kenmerken
vanuit voedingsgebied,
taalachterstand, SES,
armoede

- Ouders kiezen vaak
bewust voor
onderwijsconcept

- Buurtschool
- Ouders zijn over het

algemeen gemiddeld tot
hoog opgeleiden.

- Aantrekken van ouders met
van oorsprong niet-westerse
achtergrond is meer
uitdaging, aangezien zij
meer afwachtende houding
hebben t.a.v. vernieuwend
onderwijsconcept
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- Ouders zijn betrokken
partners

Teamfactoren Specifieke inhoudelijke
teamontwikkeling,
scholing,
teamsamenstelling,
wisselingen

- KA is een snel groeiende
school, met een
gedreven, enthousiast
team

- Teamontwikkeling op
gebied van
projectonderwijs,
pedagogische benadering
Reggio Emilia,
teamgerichte organisatie
(unit onderwijs), IEP (LVS),
gedrag-
/sociaal-emotionele
ontwikkeling

- Geïntegreerd team (PO,
BSO, Kinderdagopvang
(peuters) met veel kennis
en vaardigheden.

- Teamontwikkeling is
belangrijk, terug te
vinden in visie en aanpak
van lerende organisatie:
ontwikkeltijd,, scholing en
ruimte voor persoonlijke
groei, e.d.

- Door nog niet volgroeide
school (2021-2022 t/m
leerjaar 7) is er extra tijd
nodig voor:

- visie en beleid
vertaling naar de
werkvloer

- curriculum
(door)ontwikkelen

- organisatie met
bijbehorende
processen en
procedures
(door)ontwikkelen

Leerkrachtfactoren Specialisaties, (te
verwachten) uitval,
wisselingen)

- Gedreven en enthousiaste
groeps- en
vakleerkrachten die
denken vanuit
mogelijkheden

- Specialisaties op
verschillende disciplines
van alle groeps- en
vakleerkrachten

- Zij-instromers met
inbreng uit diverse andere
sectoren dan het
onderwijs

- Verschillende onderwijs
werkervaringen (niveaus)
van leerkrachten

- Onderwijsarbeidsmarkt met
leerkrachtentekort
waardoor soms bij werving
van personeel andere
keuzes gemaakt moeten
worden dan gepland

Wijkgerichte
samenwerking

Mogelijkheden rondom
kennisdeling, bereidheid /
afspraken tot onderlinge
overname van leerlingen
wanneer nodig

- Contact met SO scholen
scholen in buurt is goed

- Contact met PO scholen in
buurt is er, maar
kennisdeling is matig

Mogelijkheden inzet
extra ondersteuning

Organisatie van extra
ondersteuning /
arrangementen,
bekostiging

- Orthopedagoog
verbonden aan school

- OKA dagdeel op school
(niet tijdens corona
periode)

- Goed contact ABC, SWV,
Orion, Viertaal

- IB’er voor jonge kind
(leerjaren 1-2) en IB’er
voor oudere kind
(leerjaren 3-7)

- Inzet van remedial teaching
is nog niet optimaal, naar
behoefte. Sinds 2022 voor
0,4 wtf verdeeld over 2
teamleden

- OKA werkplek op school kan
niet worden gegarandeerd
vanwege ruimtegebrek

- Afwezigheid van gym- en
speelzaal: sommige
trainingen vinden daardoor
plaats op externe locaties
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Anders -

Welke structurele voorzieningen zijn binnen de
school aanwezig t.b.v. leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften?
Bijvoorbeeld: begeleider passend onderwijs / OKA /
OKT / Psychologen / HB coördinatoren /
verrijkingsgroepen / aanbod voor leerlingen die
uitstromen naar praktijkonderwijs /  experts master
SEN / trainingen op sociaal emotioneel vlak /
ondersteuning bij dyslexie, dyscalculie fysiotherapeut
/ logopedie / steunpunt autisme

- IB’ers
- Orthopedagoog verbonden aan school
- OKA
- Logopedist verbonden aan school
- Begeleiders passend onderwijs (zie boven)
- Inzet steunpunt autisme (SWV)

Welke vaste samenwerkingspartners kent de
school, wanneer het gaat om leerlingen met
specifieke onderwijsbehoeften?

Meerdere keuzes mogelijk

● Samenwerkingsverband
PO Amsterdam Diemen

V

● OKT / OKA V
● Bureau leerplicht V
● Bureau jeugdzorg
● VVE Kinderdagverblijf Klein

Amsterdam is geopend per
november 2021, start met
peuters, start van VVE na jaar
KDV in planning

● Ondersteuning passend
onderwijs (SPO West / Lokaal PO)

● Altra
● ABC V
● Bascule
● Bovenschoolse
voorziening voor begaafdheid
● Bureaus in relatie tot
echtscheiding
● Bureaus sociaal
emotionele ondersteuning
● Cluster 2
● Cordaan
● Ergotherapeut
● Fysiotherapeut
● GGD / Schoolarts V
● GGZ V
● Kabouterhuis V
● Leerlingvervoer
● OBA V
● PIT
● Politie / Wijkagent V
● RID
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● Samen Doen
● Steunpunt Autisme V
● Veilig thuis / JBRA V
● Zorgstudent
● Anders nl.
● Speels Geleerd

V
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H. Ontwikkeling en ambities
Ontwikkelpunten op gebied van de basiskwaliteit en de basisondersteuning (t.a.v. ontwikkeling van de leerling en m.b.t.
Handelingsgericht werken) binnen de school.
Wij werken vanuit een onderwijsroute, zie bijlage 1

Vertaling van ontwikkelpunten en ambities naar schoolplan en jaarplanning – korte aanduiding / verwijzing / evt. link naar
schoolplan/jaarplan.
We werken met schoolplan (meerjarenplan) van waaruit een jaarplan per schooljaar met specifieke speerpunten voor
betreffend jaar wordt gemaakt.

I. Grenzen aan het onderwijs
Beschrijving van de grenzen van de school, daar waar het gaat om de realisatie van passend onderwijs. Duiding,
beargumentering, alternatieven.

Wij zijn een lerende organisatie en hebben de routes voor leerlingen met specifiek behoeften nog niet helemaal uitgestippeld.
Er zullen leerlingen zijn die wij op onze school niet goed kunnen begeleiden en waarvan wij vinden dat ze recht hebben op
speciaal (basis) onderwijs.

Het gaat daarbij om verschillende categorieën:
-Kinderen die meerdere uren per dag een individuele begeleiding nodig hebben bij het leren en/of functioneren in een groep
en/of voor wie voortdurend medische personeel in de buurt moet zijn.
kinderen met een ernstige gedragsproblematiek/psychiatrische problematiek waardoor het functioneren in een grote groep
niet veilig is en/of voor het kind zelf, de andere kinderen en de leerkracht.

Met regelmaat worden op KA zij-instromers aangemeld. Op het moment dat wij een plek beschikbaar hebben, onderzoeken
wij de mogelijkheid wat een kind nodig heeft, of het past binnen de huidige groep en wat de leerkrachten nodig hebben. Op
basis van een grondig onderzoek  (oa gesprek leerling, ouders, leerkracht, IB’ er, observatie in huidige situatie, meedraaien in
de groep) en brengen wij een advies uit naar de ouders.

Onhoudbare situaties (vervangen door protocol en stappenplan)
Het kan voorkomen dat een kind een gevaar voor zichzelf en de omgeving is en/of het onderwijs in de klas ernstig verstoort.
Dit is een verdrietige situatie voor het kind en de ouder(s), maar het is ook bedreigend voor de andere kinderen en geeft de
school een machteloos gevoel. Hoe extreem het gedrag ook is, het kind heeft er recht op om snel uit de situatie gehaald te
worden en de begeleiding te krijgen die op dat moment nodig is. Voor iedereen is het belangrijk te weten hoe de school dan
handelt.
De directie haalt het kind tijdelijk uit de situatie waar de escalatie heeft plaatsgevonden.
Een waarschuwing volgt, schorsen is daarbij een mogelijkheid, maar het kind kan ook tijdelijk in een andere groep geplaatst
worden. De tijd wordt dan gebruikt om de vervolgstappen te zetten. 2. De directie arrangeert direct na het incident een
overleg met ouder(s), leerkracht en intern begeleider, vertegenwoordiger van het bestuur om de onhoudbare situatie te
bespreken en om met elkaar te bespreken welke stappen gezet kunnen gaan worden. Het kan zijn dat de oplossing binnen de
eigen school wordt gevonden. Indien nodig wordt de leerplichtambtenaar betrokken. 3. Als het bestuur vaststelt dat het
gedrag niet binnen het regulier onderwijs kan worden begeleid, wordt bij het samenwerkingsverband een aanvraag voor een
toelaatbaarheidsverklaring ingediend. In het LOT wordt met ouders bekeken wat er moet gebeuren totdat de
toelaatbaarheidsverklaring wordt afgegeven.
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