Aanmeldprocedure BOOT
26-11-2019

BOOT…..
Breed Onafhankelijk Ondersteunings Team
BOOT maakt deel uit van het Samenwerkingsverband waarbij de volgende
partners zijn aangesloten;

-

De scholen van het Samenwerkingsverband Waterland

-

KLAARR educatie

-

GGD Zaanstreek/Waterland

Zijn er specifieke vragen over een dossier t.b.v. extra ondersteuning of plaatsing
op een school voor speciaal (basis) onderwijs en er is (nog) geen Ambulant
Begeleider betrokken, neem dan contact op met de onderstaande
contactpersonen


Yvonne Maessen: Coördinator BOOT, crisisbemiddeling voor leerlingen
die thuis zitten of thuis dreigen komen te zitten



Marga Sijtsma: Trajectbegeleider en maatschappelijk deskundige,
contactpersoon Cluster 4



Peter Luiken: Trajectbegeleider en onderwijsdeskundige,
contactpersoon Cluster 3



Didi Spruijt: Trajectbegeleider en onderwijsdeskundige,
contactpersoon Cluster 2

Taken van de trajectbegeleiders



Consultatievragen



Begeleiden en monitoren van onderzoekstrajecten BOOT



Ondersteuning voor ouders, instellingen en scholen



Organiseren van een MultiDisciplinairOverleg (MDO)



Dossiersamenstelling en ondersteuning van de aanvragen ten behoeve van een
toelaatbaarheidsverklaring (TLV)



Begeleiden van de aanvragen t.b.v. cluster 2 arrangementen

Voorafgaand aan de BOOT aanmelding


Signaleren van de leerling door de school en/of ouders



De leerling wordt besproken met de IB en leerkracht tijdens de leerlingbespreking.



Er wordt handelingsgericht gewerkt, waarbij gekeken wordt wat deze leerling in
deze omgeving, op deze school etc… nodig heeft.



Met betrekking tot de begeleiding van de leerling op school worden de
ondersteunings- en onderwijsbehoeften van de leerling in kaart gebracht.

Mocht bovenstaande niet het gewenste resultaat opleveren dan:


Consultatie Ambulante Begeleiding en/of OSA



Wordt de leerling besproken in het ondersteuningsteam van de school en/of



Wordt Ambulante Begeleiding ingezet



………..

De aanmelding
Leerlingen kunnen door ouders en school worden aangemeld voor een BOOT
onderzoekstraject als er, ondanks de inzet van voorafgaande:
-

Vragen zijn ten aanzien van de ondersteunings- en onderwijsbehoeften van
een leerling

-

Vragen zijn over de passende onderwijssetting

-

Bij complexe problematiek op school en/of thuis

-

Ernstige medische problematiek

-

Tussentijdse schoolwisseling

Wat is er nodig bij een aanmelding?



Aanmeldformulier school



Aanmeldformulier ouders



Dossier met daarin verslaglegging van de handelingsgerichte aanpak en indien
aanwezig, besprekingen van het ondersteuningsteam en verslaglegging
Ambulante Begeleiding



Recente gegevens vanuit het LOVS/groepsplannen/OPP



Indien beschikbaar: verslagen van onderzoeken en observaties zoals bv.
onderzoeksverslag van GGZ

Standaard Route Breed Onafhankelijk Ondersteuningsteam
(BOOT)
Intake gesprek

Evt.
Psychologisch
onderzoek/
observatie

Onderzoek GGD
(planning onbekend)

Bespreken
Psychologisch
onderzoek
Evt.
Multidisciplinair
overleg

Afrondend
gesprek

Opvragen
(relevante)
externe
informatie

Mocht een onderzoekstraject niet nodig zijn
dan….


Mochten voor zowel de ouders als de school, de onderwijs,- en
ondersteuningsbehoeften van de leerling duidelijk zijn en de school kan
zorgvuldig onderbouwen welke onderwijsvorm passend is voor de leerling dan
kan school samen met ouders rechtstreeks een toelaatbaarheidsverklaring
aanvragen bij de TLV commissie.

De informatie ten aanzien van de onderbouwing is terug te vinden op de site van
het samenwerkingsverband.

Vragen waarop de TLV-commissie graag een
antwoord wil hebben om kinderen in aanmerking te
laten komen voor een toelaatbaarheidsverklaring


1. Wat zijn de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van deze leerling?



2. Wat heeft de school er aan gedaan om hieraan tegemoet te komen?



3. Welke interventies waren succesvol en waarom?



4. Wat is er niet gelukt en waarom niet?



5. Als er onderzoek heeft plaatsgevonden (intern of extern) wat is er dan gedaan met de resultaten
van de onderzoeken en wat was daarvan het effect.



6. Is er een verslag van de bijeenkomst waarin besloten is tot aanvraag van de TLV en welke
deskundigen zijn betrokken geweest bij die afweging? Voeg dit verslag toe.



7. Wat is de visie van de ouders?



8. Waarom denk je dat deze leerling (nog steeds) is aangewezen op speciaal (basis) onderwijs?



9. Welke andere vormen van onderwijs zijn overwogen? Wat waren de argumenten voor en/of tegen
deze vormen van onderwijs?



In een dossier altijd de meest recente onderzoeksverslagen en leervorderingen toevoegen !

Tijdspad


Aanmelding in het schooljaar 2019-2020 voor 1 april 2020!



Dit geldt voor zowel BOOT-aanmeldingen als voor TLV-aanvragen.



De periode april/mei wordt gebruikt om de toelaatbaarheidsverklaringen af te
geven en het dossier tijdig naar de ontvangende scholen te sturen.



De scholen voor S(B)O krijgen op deze manier tijdig een overzicht van de
leerlingen die met ingang van het nieuwe schooljaar zullen instromen en de
informatie die zij nodig hebben bij het opstellen van een
ontwikkelperspectiefplan. Daarbij is tevens een warme overdracht zeer
belangrijk, de verantwoording hiervoor ligt bij beide scholen



Alle formulieren zijn te vinden op de website van het Samenwerkingsverband
Waterland

TIPS en TOPS


Verdere ontwikkelingen vanuit het Samenwerkingsverband worden besproken
in de netwerken IB, zodat een ieder op de hoogte is van recente
ontwikkelingen en betrokken in bij de ontwikkelingen.

