Passend onderwijs op onze school
Ons schoolbestuur werkt met andere schoolbesturen in de regio samen in het
samenwerkingsverband Sine Limite. Sine Limite adviseert en ondersteunt ook onze school bij het
vormgeven van passend onderwijs.
Wat is passend onderwijs?
Passend onderwijs is niets anders dan góed onderwijs. Ook als er ‘zorg’ is om een kind.
Bijvoorbeeld omdat het leren moeilijker gaat, omdat een kind uitdaging mist, of omdat extra
begeleiding nodig is vanwege een beperking of gedragsproblemen. Met (zo) wenselijk extra
begeleiding kan onze school vaak prima passend onderwijs bieden. Is een kind hier – of eventueel
op een andere ‘gewone’ basisschool - echt niet op zijn of haar plek, dan is er speciaal onderwijs
dat passend onderwijs kan bieden.
Om ervoor te zorgen dat ieder kind inderdaad dat passende ‘onderwijsarrangement’ krijgt, wordt
passend onderwijs landelijk ook wettelijk geregeld. Dat moet zorgen voor minder ‘van het kastje
naar de muur’ en snellere hulp als extra onderwijszorg nodig is. De wetgeving is met een jaar
uitgesteld en wordt in 2014 verwacht. Op www.passendonderwijs.nl staat steeds de actuele stand
van zaken.
Zorgteam helpt
Sine Limite heeft een zorgteam. Dit team bestaat uit GZ-psychologen, orthopedagogen, een
speltherapeut, (psycho)diagnostisch medewerkers en dyslexie-, gedrag- en rekenspecialisten. Zij
adviseren en ondersteunen leerkrachten en intern begeleiders bij de hulp aan kinderen die extra
begeleiding nodig hebben.
Zorgteamleden zijn onder meer aanwezig bij leerlingenbesprekingen op onze school, de
zogenaamde HGPD-besprekingen.
HGPD staat voor handelingsgerichte procesdiagnostiek. De hulpvraag van de leerling staat
centraal. Leerkracht, intern begeleider, ouders en een zorgteamlid zoeken gezamenlijk naar een
oplossing voor die hulpvraag. School en ouders gaan vervolgens aan de slag met de afspraken die
gemaakt worden.
Ook schuiven zorgteamleden aan bij de besprekingen van het School Zorg Adviesteam
(SchoolZAT). Dat SchoolZAT bestaat uit de intern begeleider, de schoolverpleegkundige en soms
ook de schoolmaatschappelijk werker. Ook is er vaak een lid van de directie bij. Samen kijken zij
hoe ‘onderwijs’ en ‘zorg’ zo goed mogelijk kunnen aansluiten bij het kind waar het om gaat.
Als hulp ‘van buiten’ nodig is
Voor de meeste leerlingen geldt dat wij voldoende deskundigheid en mogelijkheden in huis
hebben om goed onderwijs te bieden. Voor die kinderen die hulp ‘van buiten’ nodig hebben, heeft
Sine Limite het bovenschoolse Zorgadviesteam (ZAT).
Dit ZAT adviseert ouders en scholen over een passend onderwijsarrangement, uiteraard met
toestemming van ouders. Bijvoorbeeld als een aanvraag van een leerlinggebonden budget (ook wel

‘rugzakje genoemd) nodig is waarmee extra hulp op de basisschool betaald wordt. Of over een
plaatsing op het speciaal onderwijs.
In het bovenschoolse ZAT werkt Sine Limite nauw samen met het speciaal onderwijs, Carinova,
GGD en Bureau Jeugdzorg.

Sine Limite ondersteunt onze school
Sine Limite zorgt verder voor scholing van onderwijsteams. Het zet allerlei projecten op om
ervaring op te doen met passend onderwijs. Zo werken gespecialiseerde leerkrachten vanuit Sine
Limite op de scholen en helpen leerlingen en leerkrachten. Ook kan via Sine Limite onderzoek
worden gedaan, bijvoorbeeld naar intelligentie of naar oorzaken van gedragsproblemen. Er is één
loket waar scholen én ouders terecht kunnen met hun vragen.
Sine Limite heeft ook een Kenniscentrum Dyslexie, dat voorlichting geeft aan kinderen, ouders
en scholen over dyslexie, behandeling en hulpmaterialen.

Ouders en leerkrachten denken mee
Sine Limite is het samenwerkingsverband voor passend onderwijs voor zo’n 11 duizend leerlingen
van in totaal 44 basisscholen in de regio Deventer. Alle schoolbesturen die samenwerken in Sine
Limite vormen samen als Stichting Orthopedagogisch Instituut het schoolbestuur van de speciale
school voor basisonderwijs Panta rhei.
Vertegenwoordigers van de schoolbesturen denken namens hun achterban volop mee over
passend onderwijs. Maar ook leerkrachten en ouders zijn nauw betrokken bij passend onderwijs
in het Leerkrachtenplatform en het Ouderplatform. Dit zijn de adviseurs en klankbordgroepen
van Sine Limite.
Eén loket voor scholen en ouders
Als ouders vragen hebben over de onderwijszorg voor hun kind, dan is de leerkracht het eerste
aanspreekpunt. Ook de intern begeleider kan veelal antwoord geven op vragen.
Indien ouders toch nog vragen hebben kan ook het loket van Sine Limite gebeld worden, dat elke
werkdag bereikbaar is: telefoon (0570) 638 577, of kijken op www.sinelimite.nl

