Bijlage OP 2019-2023 E. 8
Start:
Betreft:

Aanmelding voor schooljaar 2018-2019
10-14 aanpak in de regio

Geldend voor:

Scholen binnen Samenwerkingsverband PO 20.01
en VO 20.02, (regio Noord, Zuid-Oost, West)

Doel:

Risicovolle overstappers in de overgang PO-VO
plaatsen op de VO-school die vanaf de start
aansluit bij het ontwikkelingsperspectief en de
onderwijsbehoeften van die leerling.

Nieuwe route 10-14 aanpak:
 Alle PO en VO scholen nemen deel aan de overstapregistratie middels het systeem
Intergrip.
 De leerlingen groep 8 die overstappen naar het VO en de leerlingen uit de groepen 7
worden door de PO school ingevoerd in Intergrip.
Dit kan vanaf 27 november 2017 tot uiterlijk 9 februari 2018.
 Wanneer er sprake is van een risicovolle overstap van een leerling waarbij een extra
warme overdracht gewenst is meld de PO school aan bij de 10-14, d.m.v. het
plaatsen van een vinkje in intergrip.











De contactpersonen PO VO maken in de regio onderling afspraken op welke wijze
deze overdracht tussen de schoolbesturen onderling wordt vormgegeven.
Vanuit Intergrip, worden op basis van de aanmeldingen in intergrip centraal
uitdraaien gemaakt van de aanmeldingen. Deze rapportages worden aan de
contactpersonen PO-VO in de regio verstrekt door intergrip/SWV eind december,
eind januari en half februari.
Contactpersonen PO en VO bespreken de aangemelde 10-14 leerlingen;
Indien er sprake is van onderwijs/zorgarrangementen worden de
ondersteuningsroutes gemeente en onderwijs1 door de betrokkenen gevolgd en
wordt indien nodig een meerpartijenoverleg belegd.
Bij stagnerende onderwijs-zorg trajecten kan de school van inschrijving (na het
doorlopen van de ondersteuningsroutes) een leerling bij de Task Force2 aanmelden.
Indien er bij het passend maken van het onderwijs op de VO school of bij het vinden
van een passende onderwijsplek binnen het Samenwerkingsverband VO
ondersteuning nodig is kan door de VO school of ouders, het ECT van SVW VO 20.02
worden betrokken.
Indien de VO school na plaatsing constateert dat er sprake is van een risicovolle
overstapper die niet via de 10-14 aanpak is aangemeld kan de VO school het vinkje
10 14 vanuit het VO plaatsen. Van deze meldingen worden centraal uitdraaien
gemaakt. Deze rapportages worden aan de contactpersonen PO-VO in de regio
verstrekt door intergrip/SWV om gezamenlijk te analyseren ter bespreking door de
contactpersonen PO en VO in de regio.

N.B. vóór alles geldt:
* Altijd aanmelden binnen de vastgestelde termijnen 1e en 2e aanmelding
(zie transititiekalender PO VO 2018-2019)
* Thuiszitters, fors verzuim en of absentie in het PO vroegtijdig aanmelden bij SWV PO
1

Met de gemeenten en SWV-en zijn afspraken gemaakt over de ondersteuningsroutes tussen gemeente en onderwijs. Deze zijn in
sommige gemeenten lokaal vertaald/aangepast door gemeente en scholen.
2
Indien u nog niet bekend bent met de TASK FORCE kunt u uw bovenschools expertiseteam en/of uw SWV vragen om informatie.

