NA DE TWEERN …
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SCHOOLVERLATERS - INFORMATIE-BOEKJE
VOOR OUDER(S) / VERZORGER(S)
SBO DE TWEERN 2014-2015

PROCEDURE SCHOOLVERLATING 2014-2015
WIE ZIJN SCHOOLVERLATER…
In ons huidige schooljaar 2014-2015 komen alle leerlingen uit B2a, B2b en B2c in
aanmerking voor schoolverlating.
De leerlingen zijn aan het eind van het afgelopen schooljaar bewust in deze drie
groepen geplaatst en de school heeft daarbij rekening gehouden met diverse
factoren:
 leeftijd
 didactische mogelijkheden
 persoonlijkheidskenmerken (b.v. zelfstandigheid en weerbaarheid)
Concreet betekent dit dus dat alle leerlingen uit B2a, B2b en B2c eind juni 2015
afscheid nemen van De Tweern en zullen uitstromen naar verschillende vormen van
Voortgezet Onderwijs (VO) of Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO).
SOORTEN ONDERWIJS…
Voor het Voortgezet Onderwijs (VO) kunt u denken aan scholen als:
 Ostrea Lyceum
 Pontes Het Goese Lyceum
 Edudelta College Goes
 Praktijkschool De Wissel
Voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) kunt u denken aan scholen als:
 De Deltaschool; school voor onderwijs aan Zeer Moeilijk Lerende Kinderen
(ZMLK) (REC-3).
 De Kring; school voor onderwijs aan kinderen met een communicatieve en/of
auditieve handicap (REC-2).
 De Sprienke; school voor onderwijs aan lichamelijk en/of meervoudig
gehandicapte leerlingen (REC-3).
 De Korczakschool; school voor onderwijs aan Zeer Moeilijk Opvoedbare
Kinderen (REC-4)
 Odyzee-school: school voor onderwijs aan leerlingen met een psychiatrische
stoornis (REC-4).
Natuurlijk zijn er in en om Zeeland nog meer scholen voor V(S)O en behoren deze
scholen ook tot de keuzemogelijkheden.
Gezien het feit dat al onze leerlingen woonachtig zijn in de regio Noord- en Zuid
Beveland, werkt het schoolverlatersteam van De Tweern met de bovengenoemde
scholen intensief samen en is er regelmatig overleg over onze (ex)leerlingen.
Wanneer er sprake is van een andere dan de hierboven genoemde scholen, of een
verhuizing, wordt er natuurlijk ook contact opgenomen en vindt er overdracht van
informatie plaats om de leerling zo goed mogelijk te laten starten.
Een enkele keer komt het voor dat een leerling van onze school geplaatst wordt op
Het Scheepvaart en transport College Rotterdam. Op het Isaac Beeckman Academie
in Kapelle, zijn vorig jaar geen leerlingen van onze school toegelaten.
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NAAR WELKE SCHOOL…
Kunt u dan nu zelf een school gaan kiezen? Beslist het zorgteam van De Tweern?
Het antwoord is; NEE! Op De Tweern volgen wij de landelijke/wettelijke procedure
voor SBO. Dit betekent dat de leerlingen niet deelnemen aan de reguliere eind-Cito
toets (zoals op de basisschool). De leerlingen worden op school getoetst en de
uitslagen bepalen de ruimte van de keuzemogelijkheid en/of plaatsing op een
vervolgschool. Indien er sprake is van keuzemogelijkheden ligt de beslissing bij de
voortgezet onderwijsschool waar uw kind is/wordt aangemeld.
TOETSEN EN TESTEN…
Jaarlijks wordt vóór 1 oktober een overzicht gemaakt van de screenings- en
testinstrumenten. Deze lijst wordt door het ministerie van OCW vastgesteld. Wij
hebben hier als school geen invloed op. Wel kunnen we hier en daar keuzes maken.
Leerlingen op het reguliere basisonderwijs gaan nadat de uitslagen bekend zijn, naar
“centrale toetsdagen”.
Op De Tweern neemt onze orthopedagoge, samen met de psychologische
assistente, bij alle leerlingen de intelligentieonderzoeken af. De andere
eindonderzoeken worden afgenomen door de groepsleerkrachten, IB-er of
onderwijsassistente.
De onderzoeken en toetsen worden afgenomen in de periode november/december
2014 en in januari/februari 2015.
De toetsen die wij vorig schooljaar hebben afgenomen zijn:
 NIO intelligentieonderzoek
 Cito toetsen, voor rekenen, spelling en begrijpend lezen
 DMT voor technisch woordlezen.
In individuele gevallen kan het zo zijn dat deze toetsen en testen onvoldoende
gegevens opleveren. Om een goed beeld te krijgen van een individuele leerling, kan
De Tweern of de Commissie voor toewijzing van ondersteuning/RVC de beslissing
nemen om extra testen af te laten nemen door onze orthopedagoog.
Wanneer dit noodzakelijk is, wordt u daar als ouder(s) /verzorger(s) uiteraard van op
de hoogte gesteld.
DE UITSLAG…
Wanneer alle onderzoeken binnen zijn, gaat het schoolverlatersteam
(groepsleerkracht(en), orthopedagoog, maatschappelijk werker, IB-er/LC-er, RT-er,
MRT-er, logopediste en de adjunct-directeur) zich buigen over de resultaten van de
verschillende onderzoeken. Tijdens dit overleg worden de schooladviezen
geformuleerd. De adviezen worden met u als ouder(s)/verzorger(s) besproken tijdens
een adviesgesprek. Naast de groepsleerkracht(en) bestaat er de mogelijkheid dat er
ook nog een andere collega uit het schoolverlatersteam bij dit gesprek aanwezig is.
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HET ADVIES…
Bij het formuleren van schooladvies wordt er door het zorgteam gekeken naar
verschillende onderdelen; de sociaal- emotionele beleving van een leerling, zijn of
haar inzet, motivatie, tempo, mogelijkheden én toets gegevens worden tijdens het
voorbereiden van het advies meegenomen. Verder moeten wij ons houden aan de
landelijke criteria zoals hieronder beschreven (versie 2010-2011).
1.






2.





LWOO (met de mogelijkheid tot plaatsing op het OPDC)
IQ tussen de 75 en 89
Leerachterstanden tussen 1½ en 3 jaar, DLE 31-45 of na berekening 0,25 of >
Leerachterstand moet er zijn in 2 van de 4 gebieden:
inzichtelijk rekenen
spelling
technisch lezen
begrijpend lezen
van die twee gebieden moet begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen zijn
opgenomen
Bij een IQ >89, moet sociale- emotionele problematiek aangetoond worden
d.m.v. de wettelijk toegestane toetsen/testen

PrO
IQ tussen de 55 en 75
Leerachterstanden groter dan 3 jaar, DLE <30 of na berekening 0,50 of >
Leerachterstand moet er zijn in 2 van de 4 gebieden
inzichtelijk rekenen
spelling
technisch lezen
begrijpend lezen
van die twee gebieden moet begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen zijn
opgenomen

3. Grensgebied PrO – LWOO
 IQ tussen de 75 en 80
 Afhankelijk van de leerachterstanden en de sociaal-emotionele ontwikkeling.
4. VMBO
 IQ>89
 Afhankelijk van de leerachterstanden en de sociaal emotionele ontwikkeling.

“NA DE TWEERN” informatieboekje over de schoolverlatersprocedure 2014 - 2015

4

HET ADVIESGESPREK…
De adviesgesprekken vinden plaats onder schooltijd. Per gesprek gaan we uit van 20
minuten. De laatste 5 minuten van het gesprek is de leerling ook bij het gesprek
aanwezig. Alle leerlingen uit de schoolverlatersgroepen zijn op deze dag vrij. Zij
moeten alleen naar school komen voor het adviesgesprek. De adviesgesprekken
zullen dit jaar plaatsvinden op donderdag 12 februari 2015.
Met klem willen wij benadrukken dat het gaat om een advies. Het advies wat wij als
school geven is niet bindend. Wanneer school en ouders het eens zijn over het
advies en het dossier compleet is, start het zorgteam de aanmelding bij het
Voortgezet (Speciaal) Onderwijs. (VO/VSO). Na de beoordeling van de Commissie
voor toewijzing van ondersteuning en de RVC (Regionale Verwijzings Commissie),
neemt de V(S)O-school in overleg met ouder(s)/verzorger(s) de definitieve beslissing
over de toelating.
DE KEUZE VOOR EEN SCHOOL…
Wij realiseren dat het voor ouder(s)/verzorger(s) vaak moeilijk is om (indien er
keuzemogelijkheden zijn) de juiste schoolkeuze te maken. Om een beter inzicht te
geven in de verschillende scholen die onze regio biedt hebben wij na de
adviesgesprekken een “Schoolverlaters-info-avond”.
Deze avond is alleen voor de ouder(s) en verzorger(s) en niet voor de leerlingen.
Op deze avond starten we met een algemene introductie en vervolgens kunt u
workshops van de verschillende scholen voor VO en VSO bezoeken. Voor deze
workshops kunt u intekenen. De informatieavond staat dit schooljaar gepland op
maandag 23 februari 2015. Ook kunt u tijdens de diverse open dagen met uw kind
een bezoek brengen aan een aantal V(S)O-scholen. Wanneer deze open dagen zijn,
hoort u zodra wij data hebben doorgekregen van de diverse V(S)O-scholen, via de
“Nieuwsbrief”. Verder organiseren verschillende V(S)O-scholen “opendagen”, die we
onder schooltijd met de leerlingen bezoeken.
DE AANMELDINGSPROCEDURE…
Na de adviesgesprekken maakt u als ouder(s)/verzorger(s) een "keuze" voor een
(stam)school.
Het schoolverlatersteam regelt:
 de afname en rapportage van de onderzoeken
 het onderwijskundig rapport (OKR)
 een kopie van het onderwijskundig rapport voor ouders
 de aanmelding (met OKR) bij het V(S)O
Ouder(s)/verzorger(s) zorgen vervolgens dat:
 het kopie onderwijskundig rapport wordt gelezen
 het kopie thuis wordt bewaard
 het aanmeldingsformulier ingevuld én ondertekend op school komt
 de zienswijze ouders ingevuld én ondertekend op school komt
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EN DAN …
Wanneer de volledige aanmeldingen door het zorgteam van De Tweern zijn
afgegeven, bij de stamschool, kan de V(S)O-school uw kind inschrijven. Vervolgens
zal deze betreffende school de procedure verder overnemen.
Voor het schoolverlatersteam van De Tweern is het dan net als voor u en uw kind,
afwachten.
Het voortgezet onderwijs is verantwoordelijk voor:
 de aanmelding bij de commissie voor toewijzing van ondersteuning.
 de aanmelding bij de RVC (Regionale Verwijzings Commissie)
Deze commissies zullen naar aanleiding van het onderwijskundig rapport, komen tot
een beslissing. Deze beslissing kan afwijken van het advies wat het
schoolverlatersteam van De Tweern heeft gegeven.
De beslissing van de RVC is bindend. De school voor V(S)O zal, wanneer de
beslissing van de RVC bij hen binnen is, zo spoedig mogelijk contact met u
opnemen. Pas als ouder(s)/verzorger (s) op de hoogte zijn gesteld van deze
definitieve beslissing, wordt het schoolverlatersteam van De Tweern ingelicht. Deze
hele procedure is vaak pas in juni afgerond.
Aan het eind van het schooljaar, wanneer voor alle leerlingen bekend is naar welke
school voor VO of VSO ze gaan, organiseren de meeste scholen een informatie
middag. Op deze middag maken de leerlingen, nog voor de zomervakantie, kennis
met de nieuwe klasgenoten, de mentor en krijgen zij allerlei informatie over de
“nieuwe” school. Het schoolverlatersteam nodigt de V(S)O- scholen in juni/juli uit,
voor een persoonlijke overdracht met de mentoren of zorgcoördinatoren van de
betreffende scholen.
NIEUWS, DATA EN VRAGEN…
Wij zullen wij u op de hoogte houden van alle bijzonderheden en data met betrekking
op zaken in en om de schoolverlatersprocedure. Hiervoor zullen de leerlingen van de
groepen B2a, B2b en b2c “schoolverlaters-nieuwsbrieven” mee naar huis krijgen.
Deze nieuwsbrieven zijn ook te lezen op de website.
Wanneer er na het lezen van deze informatie nog vragen zijn, kunt u contact
opnemen met Ronald de Wijs of Marit Nieuwenhuyse.

Met vriendelijke groet,
Het schoolverlatersteam van SBO De Tweern
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OVERZICHT VAN DE UITSTROOMMOGELIJKHEDEN

Voortgezet Speciaal
Onderwijs

Voortgezet Middelbaar
Beroeps Onderwijs
Leer Weg Ondersteunend
Onderwijs

Ortho Pedagogisch
Didactisch Centrum
(LWOO)
Lesplaats = De Vliedberg

Praktijk Onderwijs
VMBO – LWOO - PrO

VSO

OPDC (LWOO)

DE TWEERN

Het komt een enkele keer wel eens voor dat een leerling van De Tweern een HAVOadvies krijgt. (Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs) De meeste scholen voor
voortgezet onderwijs kennen ook een zogenaamde TH-richting. Deze richting is een
combinatie van HAVO en VMBO Theoretische Leerweg (MAVO).
De uitstroomresultaten:
In de afgelopen schooljaren zijn de schoolverlaters vanuit de eindgroepen naar de
volgende onderwijsvormen uitgestroomd:
schooljaar►
uitstroom▼
Praktijkonderwijs
LWOO-OPDC
LWOO-VMBO
VMBO
VMBO-T

2007
2008

2008
2009

2009
2010

2010
2011

17

18

17

17

14

17

21

19

13

15

13

20

2

3

6

9

1

5

1

4

3

1

65lln

67lln

2011
2012
11
16
11
10
2

2012
2013

2013
2014

16

12

23

3

7

17

15

9

2

1

HAVO
REC-VSO
TOTAAL

51lln

53lln

2
52lln

1
64lln
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