Kinderen groeien op met vallen en opstaan,
ook onder schooltijd. Met de hulp van ouders
en leerkrachten zullen de meeste kinderen de
basisschool goed doorlopen en een leuke en
leerzame schooltijd meemaken.

“Passend Onderwijs is onderwijs
dat goed past bij de kwaliteiten en
mogelijkheden van het kind.
Vanzelfsprekend ziet iedere ouder
of verzorger dit graag,
net als iedere leerkracht.”
Ieder kind is echter anders en heeft andere
kwaliteiten en mogelijkheden. Daardoor hebben
sommige kinderen extra aandacht nodig op de
basisschool. Meer individuele begeleiding of een
speciale voorziening kan dan uitkomst bieden.
Het ‘Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
RiBA’ kan deze behoefte aan extra ondersteuning
samen met de basisschool oppakken. Zo kunnen
er extra middelen ter beschikking worden gesteld
en deskundigen worden ingeschakeld. RiBA
werkt onder meer met kinderpsychologen en
gespecialiseerde leerkrachten die we ambulant
ondersteuners noemen.
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Het beste in ieder kind boven halen,
daar doen wij graag iets extra’s voor!

Passend Onderwijs voor ieder kind

Wat is Passend Onderwijs eigenlijk?

De ondersteuningen in het kort:

Samenwerken voor uw kind

Passend Onderwijs is onderwijs afgestemd op de
kwaliteiten en mogelijkheden van het kind. We
kijken daarbij niet naar wat het kind niet kan,
maar juist naar wat het kind wel kan. In de
afbeelding hieronder ziet u welke ondersteuning
er mogelijk is. Deze indeling is gemaakt om
ouders, leerkrachten en scholen een leidraad te
geven bij het vinden van het juiste traject voor
een kind. Het belang van het kind staat hierbij
altijd voorop.

Basisondersteuning
Dit is ondersteuning die iedere basisschool biedt.
Voor de meeste kinderen is dit voldoende om de
basisschool met succes te doorlopen.

Wij heten een Samenwerkingsverband omdat wij
het SAMEN doen, met u als ouder of verzorger,
met de leerkracht en de school, met deskundigen
en nog heel veel meer betrokken mensen. Denkt u
bijvoorbeeld aan de wijkteams. RiBA werkt samen
met alle basisscholen in Ridderkerk, Barendrecht
en Albrandswaard en heeft goede contacten
met scholen voor speciaal basisonderwijs en
speciaal onderwijs.

Basisondersteuning

Basisondersteuning
met RiBA

Arrangementen

Speciaal
(basis)
onderwijs

Basisondersteuning met RiBA
Naast de basisondersteuning krijgen scholen vanuit
RiBA een budget om de basisondersteuning uit te
breiden. Denkt u bijvoorbeeld aan extra aandacht
voor taal, lezen en rekenen, prikkelarme en veilige
werkplekken, uitdagende lessen voor hoogbegaafde
leerlingen en het aanpakken van ongewenst gedrag.
Arrangementen
Wanneer een kind een korte periode extra onder
steuning nodig heeft, kan het in aanmerking komen
voor een licht arrangement. Dit houdt in dat tijdelijk
extra ondersteuning gegeven wordt aan de leer
kracht en/of dat er middelen aan de school ter
beschikking worden gesteld.
Zijn de school en de leerkracht niet in staat de
leerling te ondersteunen met een licht arrangement,
dan kan er sprake zijn van een extra arrangement.
Hierbij wordt vaak een plan opgesteld in samen
werking met deskundigen, bijvoorbeeld een
kinderpsycholoog of hulpverlener. Ook dit arrange
ment is tijdelijk, maar kan langer duren dan een
licht arrangement.
Speciaal (basis)onderwijs
Soms kan onvoldoende ondersteuning worden
geboden op een school in het regulier basis
onderwijs. In dat geval zal onderzocht worden of
een school voor speciaal (basis)onderwijs het
vereiste passend onderwijs kan bieden. Deze keuze
wordt altijd gemaakt in overleg met de ouders.

Passend Onderwijs op een school
in uw buurt
Uw kind heeft recht op Passend Onderwijs.
Ook als het daarvoor extra ondersteuning
nodig heeft. Nieuw is dat uw kind in de meeste
gevallen gewoon naar een school kan gaan
bij u in de buurt. Dus samen met vriendjes en
vriendinnetjes uit de vertrouwde omgeving de
schooltijd beleven. Een school voor speciaal
(basis)onderwijs komt in aanmerking als dit
voor uw kind echt de enige juiste keuze is.

Heeft u naar aanleiding van deze folder vragen,
neemt u dan contact op met de leerkracht van
uw kind.

