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intakegesprek bij de trajectbegeleider
(=contactpersoon voor de ouders) vanuit

SBO (speciaal basisonderwijs) of een plaatsingsbeschikking basisonderwijs (de school

ten aanzien van de plaatsing is bindend
•D
 e trajectbegeleider nodigt ouders uit om
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riseerd welke hulpvragen/zorgen er zijn.

door ouders afwijst kunnen ouders in be-

Tijdens het gesprek besluiten ouders of
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zij het kind voor de procedure aanmelden en ondertekenen dan het aanvraag/
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deze bespreking bij om nadere toelichting

PCL Buiten

Informatie over de zorgstructuur

te kunnen geven

Iris van Harlingen (ma / wo / do)

• De PCL vraagt gegevens op bij de school

meldingen vanuit een bepaald stadsdeel.

en eventueel bij andere instanties. Dit gebeurt met toestemming van de ouders
• Als het dossier compleet is bespreekt de
PCL de problematiek. De intern begelei-

PCL Haven-Poort
Stiene Bezuijen (ma / di / wo ochtend)

der van de betrokken basisschool woont

• De PCL kan besluiten aanvullend onder-

t 036 767 02 05

zoek te laten plaatsvinden. Dit onderzoek
kan bestaan uit de volgende onderdelen;
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psychologisch, medisch, gesprek met de

Iris van Harlingen (ma / wo / do)

maatschappelijk deskundige of een obser-

t 036 767 02 05

vatie op school en wordt uitgevoerd door
een van de leden van de PCL
• In een afrondende bespreking neemt de
PCL een besluit over de toekenning van
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• Indien extra hulp noodzakelijk geacht
wordt, neemt de PCL ook een besluit over
de plek waar de extra hulp wordt geboden.

PCL Stad West
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verwijswijzer

Informatie over de zorgstructuur van de
stichting leerlingzorg primair onderwijs Almere
Stichting Leerlingzorg Almere is een samenwerkingsverband van de
Almeerse Scholengroep (openbaar onderwijs), Prisma (protestant
christelijk en oecumenisch onderwijs), stichting Katholiek Onderwijs
Flevoland Veluwe, Al Iman (islamitisch basisonderwijs), Vrije School
Raphael, Evangelische School de Oase, Montessorischool de Poort
(stichting Monton), Leren met Plezier en Shri Ganesha (hindoe onderwijs)
De Almeerse basisscholen werken samen op het gebied van leerlingzorg. In
deze brochure wordt toegelicht hoe de scholen handelen wanneer ze denken de benodigde zorg niet meer te kunnen bieden en daarbij advies nodig
hebben.
In eerste instantie wordt er naar gestreefd de zorg voor leerlingen die extra
aandacht vragen op de eigen school te versterken.
Op elke school is een intern begeleider werkzaam die de leerkracht ondersteunt en adviseert in de begeleiding van leerlingen die extra hulp nodig
hebben.
Elke school beschikt over een Zorgteam waarin verschillende deskundigen,
samen en onder leiding van de intern begeleider, proberen antwoorden te
vinden op de zorgvragen van leerlingen.
Het Zorgteam kan zich hierbij laten adviseren door het Zorgadviesteam
(ZAT) waarin de stichting Leerlingzorg samenwerkt met de stichting Gewoon
Anders, Fornhese, bureau Jeugdzorg en de GGD.
Als de zorg voor de leerling binnen de school niet langer toereikend is om
het kind verder te helpen bij zijn of haar ontwikkeling, dan kunnen ouders, in
overleg met de school, een aanmelding doen bij de Permanente Commissie
Leerlingzorg (PCL). Deze commissie beoordeelt of de leerling in aanmerking
komt voor extra hulp (en geeft hiertoe een beschikking uit) en op welke lesplek (speciaal basisonderwijs of basisonderwijs) deze hulp het beste geboden
kan worden.
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