Procedure verhuisleerlingen
Definitie
Leerplichtige leerlingen die door verhuizing op zoek zijn naar een school binnen het SWV VO
Delflanden.
Uitgangspunten
- Leerlingen die vanuit een ander samenwerkingsverband naar Delft, Midden-Delfland of
Pijnacker-Nootdorp verhuizen, moeten naar school. Voor elke verhuisleerling moet er een
plek zijn.
- De ouders kunnen hun kinderen aanmelden bij de school van hun keuze, verder te
noemen: de school.
- Verhuisleerlingen worden altijd en in principe per direct geplaatst.
- Uiterlijk 6 weken na eerste aanmelding op de school dient de leerling een passende
onderwijsplek te zijn aangeboden.
- Aanname- en plaatsingsbeleid zijn duidelijk omschreven in het schoolondersteuningsprofiel
(SOP) van de school. Ook de redenen voor niet plaatsing zijn in het SOP van de school
beschreven.
Afspraken
a) Nadat de ouders hun kind schriftelijk hebben aangemeld bij de school, kan de leerling
worden geplaatst. Hiervoor moet wel zijn voldaan aan de onderstaande voorwaarden:
- Er is plaatsruimte op de school van aanmelding (de school is niet vol).
- Ouders respecteren de grondslag van de school.
b) Indien bij a) sprake is van ja:
1. De school vraagt de gegevens op bij de school van herkomst.
2. De school beoordeelt op basis van door ouders en voorgaande school aangeleverde
informatie of de leerling direct kan worden geplaatst, dan wel dat er noodzaak is tot
de inzet van extra ondersteuning. De school kan hiervoor gebruik maken van de
expertise van de bij de school betrokken kernpartners.
3. Als er geen extra ondersteuning nodig is, wordt de leerling per direct in een passende
klas geplaatst.
4. Als er wel extra ondersteuning nodig is, overlegt de school met ouders, leerling en
noodzakelijke kernpartners, welke ondersteuning voor deze leerling het meest
passend is en vraagt ten behoeve van de plaatsing een onderwijs- (en zorg)
arrangement aan.

c) Indien bij a) sprake is van nee:
1. De school begeleidt de ouders en de leerling door naar een andere school binnen (of
buiten) het samenwerkingsverband en maakt telefonisch een afspraak met de school
waarnaar wordt verwezen.
of:
1.

2.

De school schat op basis van de inhoud van het dossier in, dat het dossier bij het SWV
VO Delflanden op het bureau dient te worden neergelegd om de verhuisleerling te
bespreken in een breder overleg van schooldirecteuren.
De school waar de leerling is aangemeld, bespreekt dit met de ouders en neemt
(telefonisch) contact op met het Loket Passend Onderwijs om de leerling aan te
melden voor een breder overleg van schooldirecties.
Het SWV VO Delflanden organiseert binnen twee weken een breder overleg met
locatiedirecteuren (VO/VSO) waarbij in gezamenlijkheid wordt bepaald wat voor de
verhuisleerling de meest passende oplossing is.

d) Het bestuur van het SWV wordt ingeschakeld als er geen passende oplossing voor de
leerling kan worden gevonden en de leerling derhalve als thuiszitter wordt geregistreerd
(langer dan 6 weken zonder concrete afspraken ten behoeve van de plaatsing).

