Beste ouder(s) / verzorger(s),
Basisondersteuning
Het Ondersteuningsteam van de basisschool van uw kind heeft met u besproken dat de school op dit
moment niet tegemoet kan komen aan de onderwijsbehoeften van uw kind. Daarom schakelt de
school de Commissie Leerling Ondersteuning (CLO) in om mee te denken hoe de gewenste
ondersteuning het beste kan worden geregeld
Het gevolg hiervan zou kunnen zijn dat uw kind is aangewezen op een andere vorm van onderwijs,
waar de ondersteuning wel kan worden geboden.
Hieronder leggen wij u uit welke stappen er nu genomen moeten worden. Mocht dit niet duidelijk voor
u zijn, vraag dan de intern begeleider van de huidige basisschool voor verdere uitleg en
ondersteuning.
Stap 1
Voordat een leerling kan worden aangemeld op een school, die wel tegemoet kan komen aan de
ondersteuningsbehoefte van uw kind heeft U hoogstwaarschijnlijk een toelaatbaarheidsverklaring
(TLV) nodig. Samen met u vraagt het ondersteuningsteam van de huidige basisschool een TLV aan
bij de CLO van het samenwerkingsverband Onderwijs op Maat de Liemers. Hiervoor levert het
ondersteuningsteam namens u een (ondertekend) aanvraagformulier en alle relevante rapportages
aan over uw kind.
of
De voorschoolse voorziening of hulpverleningsinstantie waar u en uw kind contact mee hebben heeft
u geadviseerd dat uw kind meer ondersteuning nodig heeft dan een reguliere basisschool kan bieden
en uw kind daarom aan te melden bij een school voor speciaal basisonderwijs of een school voor
speciaal onderwijs. Deze voorschoolse voorziening vraagt dan met de door u verstrekte rapportage
een toelaatbaarheidsverklaring aan bij de CLO. Hiervoor levert de voorschoolse voorziening of
hulpverleningsinstantie namens u een (ondertekend) aanvraagformulier en alle relevante rapportages
aan over uw kind.
Stap 2
In de CLO zitten twee deskundigen, met een brede expertise van het onderwijsveld. Zij bestuderen
zorgvuldig de rapportages over uw kind. Zij streven ernaar om binnen 6 weken (behoudens
schoolvakanties) uw kind te bespreken en een besluit te nemen over de toelaatbaarheid op de nieuwe
school.
Stap 3
De CLO geeft, afhankelijk van de aard van de toekomstige onderwijsbehoefte, een TLV af voor
onderwijs op:
 een speciale basisschool óf
 een school voor speciaal onderwijs.
De CLO kan ook beslissen geen TLV af te geven. In dat geval wordt wel advies gegeven over andere
mogelijkheden in het onderwijs, waar geen TLV voor nodig is.
Stap 4
Het is mogelijk dat de CLO, alvorens een besluit wordt genomen, u en de Intern begeleider / huidige
leerkracht uitnodigt om de mogelijkheden te bespreken. Indien dit het geval is, ontvangt u hiervoor
een schriftelijke uitnodiging. Indien u dat wenst kunt u zich door andere deskundigen laten bijstaan,
bijvoorbeeld een ambulant begeleider, een gezinsbegeleider of een andere hulpverlener.
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Stap 5
Na besluitvorming ontvangt u schriftelijk (uiterlijk binnen 2 weken, vakanties niet meegeteld) een kopie
van de TLV, waarmee uw kind ingeschreven kan worden op de nieuwe school. De originele TLV gaat
per mail naar de aanvragende organisatie.
Met de TLV kunt u uw kind, in afstemming met de huidige school, aanmelden op de nieuwe school en
deze school voorzien van alle relevante informatie over uw kind/ uw leerling.
Heeft u dringende vragen omtrent de toekomstige school van uw kind dan kunt u contact opnemen
met het secretariaat van de CLO.
Per e-mail: info@swvdeliemers-po.nl of per telefoon op nummer 0316-341618.
Op de website www.swvdeliemers-po.nl vindt u meer informatie over het samenwerkingsverband.
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