Handboek Dynamiek Scholengroep

Protocol bij aanmelding van kinderen van ’t Raayke bij het SWV.

Doelen:
o Op verzoek van het basisonderwijs de aanmeldingen voor het onderwijs stroomlijnen voor de
kinderen van ’t Raayke. Regelmatig is het onduidelijk waar de leerlingen onderwijs hebben
genoten. Informatie die via voogden opgevraagd moet worden is vaak lang onderweg.
o Voorkomen dat kinderen weken of maanden gebruik moeten maken van de dagopvang van
Dichterbij omdat onduidelijk is aan welke vorm van onderwijs er behoefte is. Terwijl juist het
bekende ritme van school kinderen rust geeft.
Informatie over ’t Raayke:
o ’t Raayke verzorgt de opvang van kinderen die vanuit een crisissituatie uit huis geplaatst worden.
In principe is het ’t Raayke een short-stay situatie; vanuit hier wordt gezocht naar een definitieve
plek.
o De duur van plaatsing varieert van 3 weken tot 3 jaar.
o De leeftijd van de pupillen is van 3 t/m 18 jaar; kinderen in de leeftijd van 5 t/m 12 jaar is de
hoofdgroep.
o De pupillen hebben vaak een achterstand in ontwikkeling , door verminderde verstandelijke
capaciteiten en vaak ook als gevolg van milieu-invloeden.
Procedure:
1. Alle aanmelding van de kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar gaan via De PCL. Ook als het gaat
om een leerling van het BaO.
2. Annemie mailt, na een telefonische melding, naar het Raayke:
o een aanmeldingsformulier PCL
o een formulier voor overdracht van informatie naar de PCL
3. Vanuit de PCL wordt informatie opgevraagd op de school van herkomst. Altijd met toestemming
van de voogd. Gebleken is dat De Peelhorst sneller info van scholen krijgt dan ’t Raayke.
4. De PCL bekijkt dan of plaatsing in het BaO haalbaar is of dat het een SBO of SO plaatsing betreft.
5. PCL regelt, in samenwerking met de mentor van de pupil, de schoolplaatsing. Zorgt zo nodig ook
voor overdracht van de informatie naar de BaO.
6. Bij plaatsing in het SBO wordt gewerkt met gastleerlingschap. Leerlingen worden snel geplaatst,
zeker als ze al uit het SBO komen. Dan wordt gehandeld als bij een verhuizing.

Bij plaatsing op De Peelhorst:
7. Bij een geheime plaatsing geven wij alle informatie mee naar ’t Raayke.
8. De persoonlijk begeleider van het kind wordt ook uitgenodigd voor alle besprekingen op school.
9. De Peelhorst zorgt voor de vervoersformulieren.
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