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Passend Onderwijs
lnformatiebrief voor ouders van leerlingen
in het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs
Op 1- augustus 2014 gaat Passend Onderwijs van start. U heeft hierover misschien al iets gehoord of
gelezen. Heel in het kort komt het erop neer dat Passend Onderwijs de extra ondersteuning voor
leerlingen die dat nodig hebben op een nieuwe manier gaat organiseren. ln plaats van de landelijke
aanpak zoals we die nu kennen, gaan nieuwe regionale samenwerkingsverbanden deze ondersteuning
zelf regelen. De landelijke indicatiestelling voor speciaal onderwijs en leerlinggebonden financiering
(LGF) vervalt. De nieuwe samenwerkingsverbanden, waarbij ook de scholen voor (v)so van cluster 3 en
4 aansluiten, gaan eigen regels formuleren en hanteren om een besluit te nemen over toelating tot
het (voortgezet) speciaal onderwijs en over extra ondersteuning in het reguliere onderwijs.

Wat betekent dit voor uw kind ?
dit moment heeft uw kind een indicatiebesluit van de CVI (Commissie voor lndicatiestelling). De
nieuwe onderwijswetgeving heeft gevolgen voor de geldigheidsduur van deze beschikking.
Als uw zoon of dochter op 1- augustus201,4 in het (voortgezet) speciaal onderwijs zit met een geldige
CV|-beschikking, dan blijft deze beschikking nog maximaal twee jaar geldig.
De nieuwe regionale samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs moeten in die 2 jaar beoordelen
of (voortgezet) speciaal onderwijs nog steeds het best passende aanbod is, of dat er andere
mogelijkheden zijn om uw kind de juiste begeleiding te geven.
Op

Als uw zoon/dochter binnen die twee jaar over moet stappen naar een andere (v)so-school of van
het speciaal onderwijs naar het voortgezet speciaal onderwijs, dan moet deze school daarvoor een
toeloatboarheidverklaring aanvragen bij het betreffende samenwerkingsverband (PO of VO) Passend
Onderwijs in uw regio.
De nieuwe afspraken voor het bepalen van toelaatbaarheid tot het (voortgezet) speciaal onderwijs
zijn nu nog niet bekend. Elke regio is momenteel bezig met het overleg hierover. We verwachten

meer duidelijkheid vanuit de nieuwe samenwerkingsverbanden te kunnen verschaffen
voorjaar van2Ot4. Dan zullen de scholen van REC 3 Limburg U opnieuw informeren.

in

Wat kunt u doen ?
Wilt u meer weten over passend onderwijs, kijk dan op:

Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact op met de school waar uw kind zit of
met de coördinator van REC 3 Limburg, bereikbaar op nummer 045-5282856.
Zie ook de website: www.rec3limburg.nl

Wij hopen

U

voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd

Met vriendelijke groet, namens de besturen en de scholen van

Tiny Meijers-Troquet, coördinator
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