
  

 

 

 

 

 

School en/of ouder(s)/verzorger(s) 

hebben een hulpvraag 

Team Schoolondersteuning 

Er vindt een intakegesprek plaats op 

Connect. De componenten onderwijs 

en zorg worden hierin beiden gewogen. 

Hier volgt een plaatsingsadvies uit.   

Er is een negatief 

plaatsingsadvies   

1. 

Leerling staat ingeschreven bij 

het VO op het eiland Goeree 

Overflakkee 

Onvoldoende 

informatie 

Leerling is niet 

passend 

Connect is passend bij de onderwijs- en 

ondersteuningsbehoeften van de 

leerling. Ouders en leerlingen 

ontvangen een brief m.b.t. het positief 

advies en de vervolgstappen 
Terug naar school 

van herkomst 

voor aanvullende 

gegevens. School 

kan niet overgaan 

tot inschrijving. 

Terug naar school 

van herkomst met 

passend 

vervolgadvies 

2. 

Leerling staat ingeschreven bij 

het PO (inclusief SBO) op het 

eiland Goeree Overflakkee 

3. 

Leerling staat ingeschreven bij 

het PO of (V)SO buiten het 

eiland Goeree Overflakkee en is 

woonachtig op het eiland 

Goeree Overflakkee  

School, ouder(s)/verzorger(s), leerling, kernteam/ bij de school betrokken professionals 

onderzoeken op basis van de huidige gegevens wat de meest passende 

onderwijssetting voor desbetreffende leerling is.  

School dient een adviesvraag in voor toelating Connect bij het loket  

Connect initieert een 

gesprek met alle 

betrokken partijen: 

Leerling, 

ouder(s)/verzorger(s), 

Connect, loket en school 

van herkomst 

Beoordeling adviesvraag voor toelating Connect in het loket  

Dit betreft de school van 

herkomst. De school 

waar de leerling staat 

ingeschreven. 

Dit betreft de school van 

herkomst. De school 

waar de leerling staat 

ingeschreven. 

Eventueel een rondleiding bij Connect op initiatief van ouders 

Stamschool kan niet 

overgaan tot inschrijving 

Er is een positief 

plaatsingsadvies   

 De teamleider en COO 

van Connect stellen vast 

welke stream passend is 

bij de onderwijs- en 

ondersteuningsbehoeften 

van de leerling. 

Connect communiceert 

met ouders en de 

aanleverende school het 

positieve plaatsingsadvies 

en de praktische 

vervolgstappen. 

Stamschool kan overgaan 

tot inschrijving indien 

nodig 

Het zorgplichtonderzoek 

wordt met behulp van 

inzet van het loket en 

inzet van het 

intakegesprek op 

Connect uitgevoerd. 

* Bij het intakegesprek sluiten de volgende 

personen aan: 

• Ouders en bij voorkeur ook leerling 

• Teamleider en COO Connect 

• COO/IB school van herkomst 

• Betrokken kernteamleden 

• Eventuele betrokken hulpverlening 


