
 
 
 
 
 
 
 
 

Procedure verhuisleerlingen met specifieke ondersteuning 
 
 
Uw kind zit nu op een reguliere basisschool buiten St. Veldvest, u gaat verhuizen en uw kind krijgt 
specifieke ondersteuning op de huidige school. U heeft uw kind aangemeld bij een reguliere school 
van St. Veldvest. 
Daar uw kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, is het van belang te zoeken naar de best 
passende onderwijscontext. 
 
Binnen Stichting Veldvest is hiervoor de Commissie van Intake en Toelaatbaarheid (CvIT) opgericht, 
waarin een directeur van het SBO, een directeur van het reguliere basisonderwijs en twee 
orthopedagogen zitting hebben. Zij gaan samen met u onderzoeken of de school van aanmelding de 
best passende onderwijsplek is voor uw kind.  
 

Hoe gaat dit in zijn werk? 
Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften zitten doorgaans op de school van herkomst in een 
speciale route waarbij ze in beeld zijn bij de intern begeleider, orthopedagoog en/of schoolleider en 
er al diverse gesprekken zijn gevoerd. Een dossier is aangemaakt. 
U wordt gevraagd dit volledige dossier te leveren aan de beoogde school.  
Er volgt een verkenning door deze school met u, eventueel de betrokken orthopedagoog van de 
beleidsgroep Passend Onderwijs, de CvIT en de school van herkomst om gezamenlijk te spreken over 
de onderwijsbehoeften van uw kind. Op grond van het dossier en het gesprek kan de CvIT betrokken 
worden bij het onderzoek naar de best passende vervolgschool. 
 
De onderwijskundig leider onderbouwt schriftelijk het al dan niet toelaten van de leerling (eventueel 
ondersteund in een gesprek met een van de leden van de CvIT). Het uiteindelijke doel is ten alle 
tijden de leerling toe te leiden naar de best passende onderwijsplek.  
 
Indien uw kind wordt geplaatst op een reguliere school van St. Veldvest, zal mogelijk een 
arrangement zware ondersteuning danwel een 6-maanden regeling van het samenwerkingsverband 
worden aangevraagd, zodat de ontwikkeling vanaf de start gemonitord blijft. Dan start uw kind met 
een ontwikkelingsperspectief en er blijft betrokkenheid van een orthopedagoog. Na een jaar wordt 
ontwikkeling geëvalueerd met u, de betrokken school en de CvIT. 
 
 


