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Hoofdstuk 1 Passend onderwijs  
Vanaf 1 augustus 2014 is de ‘Wet Passend Onderwijs’ van kracht. Schoolbesturen hebben de zorgplicht 
voor alle leerlingen uit hun regio. Ouders melden hun kind aan bij onze school en de school heeft de taak 
om het kind een passende onderwijsplek te bieden of met de ouders een passende plek te zoeken. Een 
passende plek kan binnen de eigen school zijn, maar kan ook een andere school zijn. We gaan dan samen 
op zoek naar een school die de zorg kan bieden wat bij ons niet mogelijk is binnen ons kunnen. 
Uitgangspunten daarbij zijn: 

1. Alle kinderen krijgen zo ‘passend mogelijk’ onderwijs, waarbij wordt gekeken naar de onderwijs-
behoeften en talenten van de leerlingen.  

2. Kinderen gaan naar reguliere basisscholen en hebben een onderwijsplek nabij huis, tenzij speciaal 
basisonderwijs of speciaal onderwijs noodzakelijk is.  

3. Alle kinderen verdienen een plek in het onderwijs: geen thuiszitters.  
 
Zorgplicht voor alle leerlingen is een gedeelde verantwoordelijkheid. De basis is het geven van goed 
onderwijs op school, hierdoor kunnen de leerlingen zich optimaal ontwikkelen. Passend onderwijs is er 
voor alle leerlingen, maar richt zich in de praktijk vooral op leerlingen met specifieke ondersteunings-
behoeften.  
 
Hoe wordt  Passend Onderwijs georganiseerd op ‘Het Mozaïek’? 

1. Om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden, werken we in ‘SamenWerkings-
Verbanden’ (SWV). In het SWV werken schoolbesturen samen van basisscholen in de regio, 
scholen voor speciaal basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs (cluster 3 en 4). Deze 
besturen en scholen werken samen om Passend Onderwijs te verzorgen voor alle leerlingen in de 
basisschoolleeftijd.  

2. Afstemming en samenwerking met jeugdhulp is hierbij erg belangrijk. Dit geldt ook  voor de 
afstemming met voorschoolse educatie en het voortgezet onderwijs.  

3. Basisondersteuning is de ondersteuning waarvan is afgesproken dat elke reguliere basisschool in 
het SWV die zelfstandig kan bieden: de basis ondersteuning die voor alle leerlingen beschikbaar is 
op alle scholen. 

4. Is deze zorg niet voldoende, lopen we tegen de grenzen van onze zorg aan binnen de school, dan 
is het de volgende stap om te kijken welke school, vorm van onderwijs dit wel kan bieden.  

5. Dit heeft te maken met specifieke hulp die niet vergoed wordt op de reguliere basisschool. ‘Pas-
send Onderwijs’ is dus niet zo dat alle leerlingen naar ‘Het Mozaïek’ gaan en met een specifieke 
hulpvraag hier kunnen blijven.  

 
Hoofdstuk 2 De grenzen van zorg 
De grenzen van zorg staan vermeld in onze schoolgids en staat hieronder vermeld. Hierin staat 
omschreven wat we onze leerlingen kunnen bieden. Maar er zijn ook grenzen aan datgene wat wij te 
bieden hebben. Onderstaande criteria betrekken we bij het bepalen van de grenzen van de zorg:  

1. Het aantal leerlingen met extra onderwijsbehoeften in een groep.  
2. De mogelijkheden, deskundigheid en ervaring van de leerkrachten.  
3. De aanwezige deskundigheid in het team.  
4. De mogelijkheden van ons gebouw en de aanwezige voorzieningen.  
5. De mogelijkheden van ons aanbod en de materialen.  
6. De mate waarin de school extern wordt ondersteund, welke hulp kunnen we inzetten van 

instanties.  
7. De mate waarin de school kan terugvallen op de hulp en medewerking van ouders.  
8. De mate waarin de school de veiligheid van de leerling, van de medeleerlingen, hun ouders en de 

leerkrachten kan worden gewaarborgd.  
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9. De mate waarin de school de leerlingen de benodigde medische ondersteuning/verzorging kan 
bieden.  

10. De mate waarin de school het ontwikkelingsperspectief van de leerling kan realiseren.  
11. De mate waarin het functioneren en het gedrag van de leerling voor de school hanteerbaar zijn.  
12. De mate waarin de leerling een werkhouding en motivatie heeft om zich te ontwikkelen.  We heb-

ben op basis van bovenstaande criteria een aantal concrete uitspraken gedaan die de grenzen van 
de zorg markeren.  

 
Hoofdstuk 3 Schoolorganisatie  

1. De veiligheid op school moet te allen tijde voor ouders, leerkrachten en leerlingen gewaarborgd 
zijn.  

2. Voor leerlingen met een lichamelijke beperking zal per leerling worden bekeken of de voor-
zieningen toereikend zijn om passend onderwijs te kunnen bieden.  

3. Er kan per groep, of groepscombinatie, slechts één nieuwe leerling worden toegelaten die 
specifieke of aangepaste begeleiding nodig heeft. Ook op het gebied van ernstige gedrags-
problematiek als ADHD en Asperger kan per groepscombinatie slechts één leerling worden 
toegelaten als nieuwe leerling binnen de bestaande groep.  

4. Zijn er binnen deze groep al een groot aantal zorgleerlingen, dan  zijn daar de grenzen van de groep 
bereikt. De school kan deze leerling niet geven wat nodig is voor zijn of haar ontwikkeling.  

5. Directeur en IB-er overleggen samen hoeveel leerlingen met een specifieke hulpvraag worden 
toegelaten, gezien de groepssamenstelling.  

 
Hoofdstuk 4 Leerling-kenmerken  

6. Leerlingen moeten op school zindelijk zijn.  
7. Leerlingen laten zien dat ze zich aan de schoolregels kunnen houden. Wanneer dat niet het geval 

is moet er voldoende perspectief zijn dat ze dit op korte termijn kunnen (maximaal 20 weken). 
8. Leerlingen moeten zelfstandig aan een taak kunnen werken. Wanneer dat niet het geval is moet 

er voldoende perspectief zijn dat ze dit op korte termijn kunnen leren (maximaal 20 weken).  
9. Leerlingen moeten leerbaar zijn en op cognitief terrein met een ‘Ontwikkelings Perspectief Plan’ 

(OPP) minimaal een eindniveau kunnen halen van M6. Daar koppelen we een totaal IQ aan van 
minimaal 80 gemeten met de WISC of een vergelijkbaar intelligentieonderzoek.  

 
Hoofdstuk 5 Ouders  

1. Ouders hebben vertrouwen in de school en willen samenwerken om de ontwikkeling van de 
leerling, van hun kind goed te kunnen begeleiden.  

2. Ouders hebben de wil om in hun aanpak voor het kind aan te sluiten bij de aanpak en advies van 
school. 

3. Ouders staan, indien de school dit noodzakelijk acht, nader (intern of extern) onderzoek toe en 
werken hier aan mee.  

 
Hoofdstuk 6 Opmerkingen  

1. Meerdere malen per jaar wordt bekeken of alle leerlingen nog passen binnen de grenzen van de 
zorg.  

2. Op school werken we met een ‘Protocol medisch handelen’. In dit protocol is geregeld onder welke 
omstandigheden medische handelingen en toediening van medicijnen nog door het personeel 
mogen / kunnen worden verricht of toegediend.  

 
Leerkrachten en MR onderschrijven gezamenlijk dit Protocol Passend Onderwijs. 


