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Gebruikte afkortingen:

VO: 
VSO: 
PRO: 
TLV: 
BAO:
SBO:
SO: 
PO:

regulier voortgezet onderwijs
voortgezet speciaal onderwijs
praktijkonderwijs
toelaatbaarheidsverklaring
regulier basisonderwijs
speciaal basisonderwijs
speciaal onderwijs
primair onderwijs = alle vormen van 
basisonderwijs
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Samenwerkingsverband SWV De 
Verbinding maakt elke vier jaar een 
ondersteuningsplan. In dit plan staan 
afspraken die we als netwerk hebben 
gemaakt. Die afspraken gaan over hoe 
we kijken naar passend onderwijs en 
hoe de scholen hiervoor samenwerken. 
Ook hebben we afspraken gemaakt 
over basisondersteuning, extra onder- 
steuning en welke extra mogelijk- 
heden we op de scholen hebben. In 
het ondersteuningsplan staat ook hoe 
we zorgen dat de juiste leerlingen de 
juiste zorg krijgen. We werken samen 
met andere partijen in ons netwerk, 
bijvoorbeeld als er thuiszitters zijn. Ook 

Inleiding
staat er in het ondersteuningsplan hoe 
we letten op de kwaliteit van ons werk 
en hoe we omgaan met privacy en 
klachten.
Het ondersteuningsplan loopt van 1 
augustus 2020 tot 1 augustus 2024. We 
weten welke punten we willen verbe- 
teren. Dit zijn onze speerpunten. Ieder 
jaar maken we een activiteitenplan 
waarin staat hoe we aan de 
speerpunten gaan werken. In het 
activiteitenverslag beschrijven we hoe 
dit is gegaan. Als je meer informatie 
wilt over een onderwerp, kun je 
contact opnemen met het bureau van 
het Samenwerkingsverband.



Inleiding

Hoe ging het dit
schooljaar met de

speerpunten
uit het Ondersteuningsplan 

2020-2024?

Hoofdstuk 1
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Onze 
speerpunten
De vier speerpunten richten zich op 
een passende onderwijsplek voor 
iedere leerling. Daarvoor werken we 
samen en begeleiden we alle 
leerlingen die dat nodig hebben. 
Verder houden we overzicht over wat 
er gebeurt.

SPEERPUNT 1: GOED 
SAMENWERKEN

We willen van elkaar leren en met 
elkaar samenwerken. Ervaringen delen 
we met elkaar. We zorgen dat we met 
elkaar blijven praten, dus ook met 
bijvoorbeeld docenten en mentoren. 

Elkaar zien en horen
Elke maand stuurt het bureau van het 
samenwerkingsverband een nieuws-

Daarin beschrijven we wat er rond 
passend onderwijs gebeurt in ons 
samenwerkingsverband. De 
nieuwsbrief wordt gelezen door 
mensen uit de scholen, maar ook door 
anderen zoals leerplicht en de 
wijkcoaches van de gemeente. We 
delen onze informatie ook via LinkedIn.

Ervaringen uitwisselen 
Vier keer per jaar houden we een 
bijeenkomst voor alle 
ondersteuningscoördinatoren. Door 
corona waren die bijeenkomsten dit 
schooljaar bijna allemaal online. We 
nodigen vaak iemand uit om over een 
onderwerp te komen vertellen. Zo 
kwam Trimbos vertellen over hoe 
jongeren zich kunnen voelen in 
coronatijd. De doorstroomcoaches van 
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het programma voor Voortijdig School 
Verlaten (VSV) lieten weten welke 
begeleiding zij geven aan jongeren die 
overstappen naar het mbo. Stichting 
PAS gaf een voorlichting over hoe je op 
school omgaat met leerlingen die een 
trauma hebben. Tot slot hebben we 
een bijeenkomst gebruikt om van 
elkaar te horen hoe we omgaan met 
leerlingen die naar een lager niveau 
gaan en hoe we het maatwerkbudget 
(kunnen) inzetten.

De scholen voor havo en vwo hebben 
elkaar ook apart een paar keer 
opgezocht om ervaringen te delen. Het 
ging over leerlingen uit de bovenbouw 
die bijvoorbeeld somber zijn of alles 
perfect willen doen. Door erover te 
praten en ervaringen te delen, kunnen 
we van elkaar leren.

We hebben dit schooljaar ook een paar 
keer een bijeenkomst gehouden over 
één onderwerp (themabijeenkomst). 
Hier kon iedereen die dit wilde aan 

meedoen. Onderwerpen waren 
bijvoorbeeld de rol van de jeugdarts, 
hierbij ging het ook over leerplicht en 
de verzuimcoaches. Verder ging het 
over onderwijs aan Woonwagen-, 
Roma- en Sintileerlingen (WRS). We 
hebben ook een keer gesproken over 
de financiën van ons 
samenwerkingsverband, hierbij sloten 
vooral schoolleiders aan.

In het project ‘In Verbinding’ delen de 
scholen mooie verhalen en ervaringen 
met elkaar over passend onderwijs. Dit 
schooljaar ging het over passend 
onderwijs voor nieuwkomers en de 
samenwerking tussen reguliere en 
speciale scholen. Ook leerden we van 
elkaar hoe je steeds beter kunt worden 
in wat je doet. En hoe je het zo snel 
mogelijk in de gaten hebt als dat 
leerlingen niet op school zijn en wat je 
dan kunt doen. De verhalen zijn via de 
nieuwsbrieven en LinkedIn gedeeld. 
Ook zijn ze in een tijdschrift gezet voor 
onze scholen en andere betrokkenen.
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Van elkaar leren
Een paar besturen van onze scholen 
(de Onderwijsspecialisten, Quadraam 
en Arentheem College) hebben 
cursussen en trainingen georganiseerd 
waar deelnemers van andere scholen 
ook aan mee kunnen doen. Er waren 
vooral veel deelnemers voor de 
bijeenkomsten waar het ging om 
problemen van leerlingen en hoe je 
daar als docent mee omgaat. Van 
sommige scholen doen de 
medewerkers graag mee aan deze 
trainingen, bij andere scholen doet 
vrijwel niemand mee. Volgend jaar 
gaan we door met deze 
kennisbijeenkomsten. 

Vorig schooljaar zijn we begonnen met 
collegiale visitaties: collega’s van 
andere scholen gaan een dagje op 
bezoek bij een school. Ze kijken mee in 
de lessen en spreken met 
medewerkers van de school. Op die 
manier geven ze een antwoord op een 
ontwikkelvraag die de school heeft. De 
orthopedagogen van het 
Onderwijsloket zijn hierbij voorzitter, 
zij hebben hiervoor een training 
gevolgd. De collega’s van de scholen 
(visitatoren) hebben ook een training 
gevolgd waarin zij leerden waar zij 
tijdens het bezoek op moesten letten. 
In totaal zijn er nu 34 visitatoren. Dit 
schooljaar hebben we zeven scholen 
bezocht. We vinden deze 
schoolbezoeken waardevol: de scholen 
krijgen antwoord op hun vraag en 
kunnen daarmee verder, de visitatoren 
vinden het leerzaam om eens bij een 
andere school mee te kijken.
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SPEERPUNT 2: REGULIER EN SPECIAAL 
ONDERWIJS WERKEN SAMEN

We zetten de kennis en ervaring van 
voortgezet speciaal onderwijs (VSO) 
steeds vaker in binnen de reguliere 
scholen. Ook zorgen we dat er genoeg 
ondersteuning voor leerlingen is in 
onze scholen. 

Samenwerking tussen regulier en 
speciaal onderwijs
Dit schooljaar hebben verschillende 
speciale en reguliere scholen 
samengewerkt. Hierdoor konden 
leerlingen onderwijs volgen in een 
reguliere school, met veel extra 
aandacht. Zo is er een ‘school-in- 
school’-samenwerking tussen Olympus 
College en VSO De Brouwerij. De 
leerlingen van VSO De Brouwerij 
krijgen hierbij les op het Olympus 
College. Soms kunnen de VSO- 
leerlingen met reguliere lessen 
meedoen. 

In de structuurklassen van het Liemers 
College krijgen leerlingen extra 
begeleiding door docenten die 
ervaring hebben in het speciaal 
onderwijs. De klas lijkt op een VSO-klas 
in de reguliere school. Vanuit de 
structuurklas doen leerlingen zoveel 
mogelijk mee met de reguliere klassen. 
Voor komend schooljaar hebben we 
afgesproken dat het Onderwijsloket 
meekijkt welke leerlingen er voor de 
structuurklas worden aangemeld. 

Ook werken Guido Arnhem en VSO 
Mariëndael samen. De leerlingen van 
Guido krijgen extra begeleiding in hun 
reguliere klas. VSO Mariëndael coacht 
de docenten van Guido Arnhem hoe zij 
de leerlingen zo goed mogelijk kunnen 
begeleiden. 

Er is ook gewerkt aan een 
samenwerking tussen Pro College en 
VSO Het Prisma. Het is nog te vroeg om 
hier komend schooljaar al mee te 
starten; eerst moet alles goed worden
voorbereid. Deze samenwerking start 
na komend schooljaar.

Er is een projectgroep die ideeën had 
voor de samenwerking tussen regulier 
voortgezet onderwijs (VO) en VSO. Zij 
hebben met de VSO-scholen gekeken 
welke leerlingen misschien naar 
regulier VO zouden kunnen. Hiervoor 
kan een overstapcoach worden 
ingezet: een coach die de leerling het 
eerste half jaar helpt om zijn/haar 
plekje op de reguliere school te vinden 
en die de school helpt in het 
begeleiden van de leerling. In totaal 
zijn er vier leerlingen die vanuit VSO 
komend schooljaar overstappen naar 
een reguliere school en waarbij een 
overstapcoach gaat ondersteunen.
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Extra mogelijkheden op scholen voor 
bepaalde leerlingen (arrangementen)

Opus is de afdeling voor hoogbegaafde 
leerlingen bij Lorentz Lyceum. In totaal 
zaten hier dit schooljaar 54 leerlingen. 
In het ondersteuningsteam van Opus 
zitten mensen die kennis hebben van 
hoogbegaafdheid. Ze bespreken elke 
maand de leerlingen. Afgelopen 
schooljaar werkten de leerlingen in de 
eerste twee leerjaren elke week een 
dag aan projecten. In het nieuwe 
schooljaar zal ook het derde leerjaar 
met een projectdag gaan werken. 

Vmbo-leerlingen met 
leerachterstanden die extra 
ondersteuning nodig hebben, kunnen 
terecht bij twee plusafdelingen. De ene 
plusafdeling zit op Leerpark Arnhem. 
Hier hebben 25 leerlingen gebruik van 
gemaakt. Leerpark Arnhem gebruikt 
de plusgelden om de klassen kleiner te 
maken, waardoor de overgang van de 

basisschool naar het VO beter verloopt.
Omdat er in de hogere leerjaren 
tussendoor nieuwe leerlingen 
instromen, zijn de klassen in leerjaar 2 
en 3 wat groter. Verder is er een extra 
orthopedagoog en een psycholoog 
voor de leerlingen in de 
ondersteuningsklas. Leerpark Arnhem 
ziet dit schooljaar dat leerlingen meer 
problemen hebben en dat die 
problemen ook ingewikkelder zijn. 

De andere plusafdeling zit op het 
Maarten van Rossem. Hier hebben 133 
leerlingen gebruik van gemaakt. De 
afdeling is gegroeid. In november 2021 
is een extra tweede klas gestart, zodat 
nieuwe leerlingen van andere scholen 
ook op de plusafdeling konden starten. 
Er zijn in de loop van het schooljaar 
vijftien leerlingen van andere scholen 
bij gekomen. Het Maarten van Rossem 
gebruikt de plusgelden om de klassen 
kleiner te maken. De leerlingen 
hebben in de onderbouw drie 
mentoruren per week. Plusleerlingen 
kunnen hulp krijgen om zich goed te 
voelen over zichzelf. Er is begeleiding 
door het ondersteuningsteam van de 
school en/of door een jongerenwerker. 
De school werkt ook samen met 
partners zoals de wijkcoach of Veilig 
Thuis. 

Onderzoek
We hebben afgelopen schooljaar een 
onderzoek gedaan. Er is bekeken welke 
samenwerkingen we hebben op de 
scholen. Ook hebben we bekeken 
welke extra mogelijkheden 
(arrangementen) er zijn. Nu we dit in 
beeld hebben, gaan we kijken wat 
goed werkt en waar we mee verder 
willen. Ons doel blijft: voor al onze 
leerlingen een goede onderwijsplek, 
het liefst op een reguliere school. 
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SPEERPUNT 3: SAMEN MET IEDEREEN 
DIE BIJ DE LEERLING BETROKKEN IS 

We spreken met elke gemeente af hoe 
we samenwerken als een leerling 
jeugdhulp én aanpassingen op school 
nodig heeft. We letten daarbij vooral 
op wat de leerling nodig heeft. We 
zoeken elkaar op als er samenwerking 
nodig is tussen onderwijs en jeugdhulp 
(onderwijs-zorgarrangementen). Ook 
praten we met de gemeenten over hoe 
we omgaan met leerlingen die niet 
(altijd) op school zijn. 

Hoe gaan we om met leerlingen die 
niet naar school gaan? 
In schooljaar 2021-2022 hebben we 
alles opgeschreven wat we doen voor 
leerlingen die niet naar school komen. 
In dit verzuimbeleid staat wat scholen 
doen om te zorgen dat leerlingen 
aanwezig zijn op school. Ook staan er 
alle afspraken in die we met de 
netwerkpartners hebben gemaakt. Dit 
zijn bijvoorbeeld leerplicht, de 
jeugdarts en de 
jeugdconsulent/wijkcoach van de 
gemeente. In het verzuimbeleid staat 
ook beschreven wat we voor alle 
scholen geregeld hebben: de 
verzuimcoaches. 
De verzuimcoaches worden betaald 
vanuit het VSV-programma. Dit 
programma loopt per kalenderjaar. De 
verzuimcoaches hebben in 2021 in 
totaal 89 leerlingen begeleid. In 2022 
worden tot nu toe al 120 leerlingen 
geholpen door de verzuimcoaches. We 
zien dat corona veel invloed heeft 
gehad op leerlingen. Er waren meer 
leerlingen die niet (altijd) naar school 
gingen, de begeleiding door de 
verzuimcoach duurde ook langer en de 
problemen van leerlingen waren
ernstiger. 

De verzuimcoaches hebben tijdelijk 
extra uren gewerkt om alle leerlingen 
te kunnen begeleiden; alle gemeenten 
hebben hier wat extra geld voor 
gegeven. 
Het afgelopen schooljaar konden 
leerlingen ook geplaatst worden bij 
Grip. In dit onderwijs-zorgarrangement 
worden leerlingen geholpen die het 
moeilijk vinden om regelmatig naar 
school te gaan. Zij moesten eerst 
werken aan wat ervoor nodig is om 
naar school te kunnen gaan. In totaal 
hebben, sinds de start vorig schooljaar, 
20 leerlingen gebruik gemaakt van 
Grip. De meesten van hen zijn na 
ongeveer negen maanden weer naar 
een school gegaan, een deel van hen 
blijft na de zomer nog bij Grip. Omdat 
we tevreden zijn over Grip, is het vanaf 
volgend schooljaar een vast onderdeel 
geworden van wat de verzuimcoaches 
kunnen inzetten. 
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Leerlingen kunnen ook terecht bij het 
Leercentrum Playing for Success. Zij 
kunnen hier tijdelijk naar toe als zij 
bezig zijn met weer vaker naar school 
gaan, maar het nog niet lukt om 
helemaal terug naar school te gaan. 
Het is goed voor leerlingen om ergens 
naar toe te gaan en met schoolwerk 
bezig te zijn. Dit schooljaar hebben 9 
leerlingen bij het Leercentrum 
gewerkt.

Samenwerking met belangrijke 
anderen
We praten met alle belangrijke 
partners. Zo hebben we met elke 
gemeente in onze regio een paar keer 
per jaar een afspraak. We maken 
afspraken over hoe we met elkaar 
samenwerken. Ook met leerplicht en 
de jeugdartsen spreken we een paar 
keer per jaar. We merken dat het goed 
is om elkaar te kennen, zodat we 
elkaar weten te vinden als dit nodig is. 
Tot slot bespreken we twee keer per
jaar situaties met Veilig Thuis, zonder 
namen te noemen. Daardoor kunnen

we van elkaar leren en afspraken 
maken over hoe we samenwerken. 

Ook met de samenwerkingsverbanden 
voor primair onderwijs (PO) spreken 
we enkele keren per jaar. We maken 
dan afspraken zodat de leerlingen 
goed kunnen starten in het VO. Via de 
PO-VO-consultatie voeren we 
gesprekken over leerlingen die klaar 
zijn met de basisschool. We kijken 
welke VO-school het beste bij hen past. 
Soms doen we dit door het dossier te 
lezen, soms voeren we een gesprek. Op 
die manier kijken we al vroeg in het 
schooljaar wat voor de leerling het 
beste is. In schooljaar 2021-2022 
hebben we dit voor 194 leerlingen 
gedaan. 

We hebben ook afspraken gemaakt 
met mbo RijnIJssel, de grootste mbo- 
school in onze regio. De afspraken 
gaan over hoe leerlingen de overstap 
maken naar het mbo, ook als zij dit 
doen voordat zij een diploma hebben 
behaald.
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SPEERPUNT 4: DE JUISTE DINGEN 
DOEN

We hebben het overzicht. We weten 
wat wel of niet werkt: dat maakt dat 
we dingen wel of juist niet doen. We 
praten niet alleen, maar proberen ook 
dingen uit. Daar maken we goede 
afspraken over, zodat we kunnen 
uitleggen wat we doen en waarom. 
Van tevoren bedenken we hoe we 
controleren of iets werkt en wanneer 
we tevreden zijn. Hier worden we 
steeds beter in.

Zorgen dat we de dingen goed doen
We hebben afspraken gemaakt om te 
zorgen dat we de juiste dingen doen 
en op de juiste manier: het bewaken 
van de kwaliteit. Het systeem dat we 
hier als samenwerkingsverband voor 
gebruiken, hebben we afgelopen
schooljaar verbeterd. De scholen 
schrijven elk jaar een jaarverslag en 
jaarplan over hun ondersteuning. We 
zorgen ervoor dat deze verslagen en 
plannen allemaal de juiste 
onderwerpen hebben. Ook hebben we 
afspraken gemaakt over hoe het 
bureau gesprekken voert met de 
scholen over de jaarplannen en 
jaarverslagen. 

De afspraken over basisondersteuning 
hebben we opnieuw opgeschreven 
zodat ze weer kloppen. 
Verder hebben we de scholen 
geholpen als zij hun school- 
ondersteuningsprofiel (SOP) moesten
aanpassen. Tot slot hebben we de 
scholen gevraagd hoe ze denken over 
het bureau. Hieruit bleek dat zij 
tevreden zijn over het werk van het 
bureau en de manier waarop we 
contact hebben.

Weten wat er speelt op de scholen
In de jaarplangesprekken bleek dat 
corona veel invloed had: soms werden 
plannen niet uitgevoerd doordat de 
coronasituatie veel aandacht vroeg. 
Online onderwijs ging op de meeste 
scholen goed, sommige scholen willen 
dit voortaan standaard inzetten als een 
leerling ziek is maar andere scholen 
niet. Leerlingen moesten weer wennen 
aan op school zijn en scholen zien dat 
leerlingen meer problemen hebben. 

Scholen zetten de NPO-gelden vaak in 
om te werken aan achterstanden maar 
ze richten zich ook op hoe de 
leerlingen zich voelen, hoe ze omgaan 
met hun gevoelens en hoe ze met 
andere mensen omgaan. Scholen 
merken dat er een grens is aan de 
begeleiding die het 
ondersteuningsteam kan bieden. Ze 
hebben daarom docenten geleerd
beter om te gaan met wat de 
leerlingen nodig hebben. Ook wordt 
gekeken hoe het ondersteuningsteam 
goed kan worden ingezet, zonder het 
helemaal over te nemen van de 
docenten. 

Scholen hebben afgelopen schooljaar 
vaker last gehad van wachtlijsten in de 
jeugdhulp. Ze konden een leerling niet 
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verwijzen. Vaak werkten ze hierbij 
goed samen met de andere 
betrokkenen, maar soms was het ook 
nog zoeken. 
Veel Arnhemse scholen (en soms 
daarbuiten) zijn inmiddels aangesloten 
bij VIOS (Veilig In en Om School). Dit is 
een project vanuit de gemeente, 
gericht op ondermijnend gedrag en 
beginnende criminaliteit.

Uitproberen wat werkt
We hebben dit jaar gekeken of door 
extra begeleiding meer leerlingen in 
de reguliere school kunnen blijven. De 
reguliere school kon extra geld 
aanvragen (pilot maatwerkbudget) 
zodat zij meer hulp konden bieden en 
aparte afspraken konden maken voor 
de leerling. In totaal hebben 7 scholen 
dit maatwerkbudget aangevraagd. 
Hiermee zijn 14 leerlingen extra 

geholpen. Eén leerling is in de loop van 
het schooljaar toch naar het VSO 
gegaan. We zetten het 
maatwerkbudget volgend schooljaar 
weer in. Aan het eind van het
schooljaar kijken we of dit iets is wat 
we voortaan aanbieden, omdat het 
werkt.

Financieel
In schooljaar 2021-2022 heeft de 
adviesgroep Financiën over meerdere 
onderwerpen advies gegeven aan het 
bestuur van het 
samenwerkingsverband. De 
adviesgroep bestaat uit een aantal 
schoolleiders. In het voorjaar was er 
een bijeenkomst voor schoolleiders 
over het financiële beleid van het 
samenwerkingsverband en hoe dat 
samenhangt met het financiële beleid 
van de scholen.
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Inleiding

Verwijzingen
naar praktijkonderwijs (PRO) 

en VSO

Hoofdstuk 2
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Onze 
verwijzingen
Leerlingen die naar het PRO of VSO 
gaan, hebben een toelaatbaarheids- 
verklaring (TLV) nodig.

PRO
De laatste jaren zitten er in verhouding 
telkens ongeveer evenveel leerlingen in

 het praktijkonderwijs. In 2019 werden 
het er wat meer, doordat we gefuseerd 
zijn met samenwerkingsverband De 
Liemers. Sinds de fusie gaat ongeveer 
3% van de leerlingen naar het 
praktijkonderwijs. We zitten hiermee 
net onder het landelijke gemiddelde.

Bron: Kijkglas 1, DUO, meerjarenbegroting

Aantal leerlingen in PRO (in verhouding)
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VSO
In de afgelopen jaren gingen in 
verhouding steeds meer leerlingen 
naar het VSO. In afgelopen schooljaar 

ging bijna één op de twintig leerlingen 
naar een school voor VSO. Vergeleken 
met andere samenwerkingsverbanden 
zitten we hiermee vrij hoog.

Figuur: Percentage VSO. Bron: Kijkglazen DUO; teldata 1 oktober

Aantal leerlingen in VSO (in verhouding)

Er zijn, vergeleken met het jaar ervoor, 
dit schooljaar iets meer leerlingen van 
VO naar VSO gegaan: 

Aantal leerlingen dat vanuit VO is verwezen naar VSO

Bron: administratie bureau Samenwerkingsverband
In schooljaar 2019-2020 werden meer leerlingen verwezen van VO naar VSO. Dit kwam voor een deel door 
de fusie met samenwerkingsverband De Liemers. 
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LEERLINGEN DIE VANUIT HET 
BASISONDERWIJS DIRECT NAAR VSO 
GAAN (ONDERINSTROOM)

Er zijn wat minder leerlingen vanuit 
het basisonderwijs rechtstreeks gestart 
op het VSO. Vooral vanuit de reguliere 
basisschool gingen veel minder 
leerlingen meteen naar het VSO: vorig 
jaar nog 27, dit jaar 12. 
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Het

bureau
van het 

Samenwerkingsverband
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Ons bureau

Het bureau helpt ouders, scholen en 
schoolbesturen bij vragen over 
passend onderwijs. In schooljaar 2021- 
2022 hebben we op het bureau van 
het Samenwerkingsverband geen 
veranderingen gehad in personeel. 
Wel hebben we bijna allemaal corona 
gehad, waardoor we op sommige 
momenten met minder mensen aan 
het werk waren. Op drukke 
momenten hebben we extra hulp 
ingevlogen, zodat we toch alle taken 
goed konden uitvoeren. 

De scholen van het 
Samenwerkingsverband hebben we 
verdeeld, waardoor iedere school een 
contactpersoon heeft bij het bureau. 
Dit werkte prettig en er was veel 
contact met elkaar. De contacten 
gingen regelmatig over leerlingen,
maar ook over hoe de school de 
ondersteuning organiseert en welke 
plannen er zijn en wat daarvoor nodig 
is. We delen ervaringen van scholen 
met elkaar, zodat de scholen van 
elkaar kunnen leren. Ook andere 
partijen, zoals leerplicht of de 
wijkcoach, belden of mailden ons 
regelmatig met de vraag of we konden 
meedenken. In totaal hebben we 
ongeveer evenveel contact gehad als 
vorig schooljaar met scholen en 
anderen over leerlingen (2.665 keer).

Dit schooljaar moesten alle 
samenwerkingsverbanden een plek 
hebben waar ouders en jeugdigen 
terecht kunnen met vragen over 
passend onderwijs (ouder- en 
jeugdsteunpunt). Het Onderwijsloket is 
al jaren zo’n plek. We hebben wat 
dingen aangepast, zodat we zeker 
weten dat ons advies aan ouders 
onafhankelijk is. Ook hebben we de 
website aangepast. Daar staat nu meer 
informatie op voor ouders en jongeren. 
Volgend schooljaar zullen we ouders 
vragen hoe tevreden ze zijn over wat 
we doen. In totaal hebben we 171 keer 
contact gehad met ouders over hun 
kind. 
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Samen sterk voor iedere leerling
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