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GESPECIALISEERD ONDERWIJS

BREDE BASISONDERSTEUNING IN SCHOOL
Hulp van een 

ouder- en 
kindadviseur

Hulp van 
een intern 
begeleider

Hulp van een 
schoolarts

Hulp van een 
remedial 
teacher

Hulp van een 
reken- of 

taalspecialist

Hulp van een 
gedragspecialist

Extra uitleg of 
verrijkingsstof

Begeleider 
Passend 

Onderwijs

Ouder

Leerkracht

Observatie
arrangement 

SBO

Bovenschoolse 
voorzieningen

Kinderdagcentrum de 
Lotusbloem, Instapklas 

Parcival

EXTRA ONDERSTEUNING

SOMS IS ER MEER NODIG, DAN WORDT EEN 
ONDERSTEUNINGSTEAM GEORGANISEERD

DIT TEAM KIJKT PER KIND WAT ER AAN 
EXTRA ONDERSTEUNING EN HULP NODIG IS

Leerling

SCHOOLBESTUREN 
ONDERSTEUNEN

Ondersteuningsoverzicht

Samenwerking 
met partners



Route

1

Leerkracht en/ of ouder 
gaan naar Intern begeleider

2

Die onderzoekt met ouder en 
leerkracht de ondersteunings-

vraag en ze zoeken samen 
naar een oplossing

3

Blijft ondersteuning-
behoefte dan organiseert 

intern begeleider een 
ondersteuningsteam

4

Ondersteuningsteam 
onderzoekt ondersteunings-

behoefte en zoekt naar 
passende oplossing

1. De brede basis is aan zet

2. Extra ondersteuning 
     (regie ligt bij de intern 
     begeleider)

3. Er is een toelaatbaarheids-    
     verklaring nodig voor 
     SBO/SO

HET ONDERWIJSLOKET
Het Onderwijsloket van het 

Samenwerkingsverband is het 
aanspreekpunt voor de scholen, de ouders 

en netwerkpartners. Het Onderwijsloket 
heeft een brede kennis van de wet passend 
onderwijs in algemene zin en de werkwijze 

van Amstelronde in het bijzonder.

Gemeenten
Amstelveen, Aalsmeer, 
Ouder-Amstel, Uithoorn
Samenwerking met scholen 
buiten de regio

2
1

14200 
42

12
4

Leerlingen

Basisscholen

SBO scholen

SO school

Schoolbesturen

Gemeenten 
Amstelveen, Aalsmeer, Ouder-Amstel, Uithoorn
Samenwerking met scholen buiten de regio

info@amstelronde.nl

• We ondersteunen en faciliteren goed onderwijs op alle scholen, dus

leerkrachten voelen zich bekwaam en ondersteund.

• We bieden een dekkend onderwijs- en ondersteuningsnetwerk voor alle

leerlingen in de basisschoolleeftijd, dus we sluiten niemand uit.

• We realiseren thuisnabij onderwijs, dus geen onnodig lange reistijden en

verplaatsingen.

• We zetten de ondersteuningsmiddelen zo in dat scholen en hun zorgpartners

in staat worden gesteld om met ouders en leerlingen (handelingsgericht)

ondersteuning en zorg te organiseren. We scheppen de voorwaarden die een

goede samenwerking met gemeenten en zorgpartners mogelijk maakt.

• Alle kinderen krijgen passend onderwijs, dus er zit geen kind meer thuis.

WAT WE BELOVEN

DEKKEND NETWERK 
VAN VOORZIENINGEN

Het Samenwerkingsverband heeft de opdracht 
een dekkend netwerk aan voorzieningen te 

bieden, dat doen we door het basisonderwijs 
te versterken, bovenschoolse voorzieningen 

in te richten zodat kinderen thuisnabij 
geholpen kunnen  worden en te werken aan 

doorontwikkeling van het speciaal (basis) 
onderwijs voor kinderen die (tijdelijk) zijn 

aangewezen op een meer gespecialiseerde 
beschermde onderwijssituatie.


