
 
 
Duur: 
Aanwezig: 

 Oriëntatiegesprek ouders 
 
Ongeveer 1 uur 
Ouders, leerling (evt.) en bouwleider 

 

 
De bouwleider wordt gebeld voor een 
oriëntatiegesprek. Daarna volgen de onderstaande 
stappen: 
 
 

Uitgangspunten: 
Het oriëntatiegesprek is met ouders/ verzorgers/ voogd. 
Een gesprek met ouders is altijd informatief en vrijblijvend. Ouders hebben het recht zich te 
laten informeren.  

 
Indien ouders en basisschool  (in de periode na het oriëntatiegesprek) beide aangeven dat SBO 
gewenst is en ouders maken de keuze voor de JNS/Vijfkamp, dan wordt er gestart met de procedure 
Toelaatbaarheid i.s.m. de basisschool en de ouders/ verzorgers/ voogd. 
 
Voor het gesprek stemt de bouwleider met de ouders af of de betrokken leerling wel of niet bij het 
gesprek aanwezig is.  
 
Het gesprek zelf: 

 De ouders vertellen over hun kind; 

 De bouwleider vertelt over de school. Het gaat dan over de missie en de visie van de school, 
de onderwijsinhoudelijke en de organisatorische zaken. Er wordt vermeld dat wij werken met 
een OPP, dat het een school is met een openbare identiteit en dat ook de grootte en de 
groepssamenstelling verschilt met die van een reguliere school.  

 Als de leerling erbij aanwezig is, wordt die uiteraard zoveel mogelijk bij het gesprek 
betrokken.  

 Na het gesprek volgt er een rondleiding. 

 Daarna wordt het gesprek afgerond en besproken hoe de verdere gang van zaken is.  

 Als de ouders gebruik willen maken van de mogelijkheid om hun kind een dag mee te laten 
draaien, worden daarvoor de afspraken gemaakt. Dat meedraaien kan zowel voor als na de 
toelating plaatsvinden. 

 De ouders krijgen te horen dat, als hun kind al ergens anders op school zit of dagbesteding 
volgt, de intern begeleidster en/of orthopedagoog van ons een bezoek kan brengen aan/ 
contact kan hebben met die instelling om informatie in te winnen. 

 Er wordt gevraagd of er sprake is van voogdij. 

 De bouwleider maakt een verslag van het aanmeldingsgesprek in het bijgevoegde format. 
Dit verslag wordt opgeslagen bij de TLV-aanvragen op de computer. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Vervolg procedure nadat ouders  te kennen hebben gegeven voornemens te zijn hun kind op de 
JNS/Vijfkamp te plaatsen: 

 De benodigde informatie t.b.v. het dossier worden door de bouwleider opgevraagd bij de 
ouders/ huidige school.  

 De huidige school zorgt voor het aanleveren van de TLV met alle daarbij behorende 
documenten.  

 De intern begeleider/ orthopedagoog neemt contact op met de huidige school voor een 
observatie of aanvullende informatie vanuit een gesprek. 

 De aanmelding wordt in het ondersteuningsteam behandeld en de ouders krijgen bericht van 
de verwijzende school of hun kind is toegelaten, per welke datum het kind gaat starten en 
wat de stappen zijn die doorlopen moeten worden om de toelating praktisch vorm te geven.  

 Als er sprake is van een afwijzing neemt de directeur of de intern begeleider van de 
verwijzende school  contact op met de ouders. Er volgt ook een schriftelijke afwijzing vanuit 
het SBO. 

 

 

 

 

 

 

 


