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Geeft kleur aan ieder kind 

 

 

 

 

Definiering terugplaatsingsbeleid: 
• Gedurende de basisschool leeftijd 

o Zie onderstaand voorstel 
• Naar het reguliere voortgezet onderwijs 

o Voorstel: 
 Van sbo naar vmbo basis of hoger zonder LWOO. Dit nog 

bespreken en verder uitwerken.  

Terugplaatsingsbeleid van leerlingen van SBO Kameleon naar Bao 
 
Twee mogelijkheden:  

• Het komt vanuit de leerkracht en IB. 
• Ouders vragen erom en IB en leerkracht zien de mogelijkheid ook en we gaan 

het onderzoeken. 

Hoe? 
• Twee keer per jaar na de midden en eindtoetsen wordt gekeken welke 

leerlingen in aanmerking komen voor terugplaatsing. In praktijk komt het 
zwaartepunt te liggen in leerjaar 4 en 5 bij de midden screening in januari. 
Dan wordt er bewust besproken of er kinderen zijn die in aanmerking komen 
voor mogelijke terugplaatsing.  

• Die kinderen worden aan AB-er doorgegeven en die gaat het verder 
onderzoeken samen met IB en de leerkracht. 

• Het kind (de ontwikkelingen van het traject) wordt geregeld in het CvB 
besproken. 

• Criteria/onderzoeksvragen:  
o Hoe lang is kind al op school? 
o Is het kind vanaf de kleuters al bij ons? 
o Zijn de cito's op niveau: III scores minimaal. Met de nadruk op rekenen 

en begrijpend lezen.  
o Is het kind sociaal emotioneel sterk genoeg om binnen de basisschool 

te functioneren? 
o Wat is er nodig om aan de criteria te gaan voldoen? Is het haalbaar? 
o Gezinssituatie in beeld brengen en mee laten wegen 

• Vinden wij met elkaar dat er een mogelijkheid is, neemt AB-er contact op met 
de ouders. 
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• Na iedere midden en eind toetsen en tussentijdse toetsen wordt de 
ontwikkeling samen met ouders, IB, Leerkracht en AB-er gevolgd. 

• Hebben de ouders al een school op het oog?  
o Zo niet gaat AB-er met de ouders een goede school zoeken en gaat 

eventueel ook mee om te kijken. Een keus wordt dan gemaakt. 
o Zo ja: AB-er neemt dan contact op met de school om mee te kijken en 

maakt een afspraak om in de klas te komen kijken. 
• Vanuit CvB de ontwikkeling volgen van het kind. Wat is er nodig om aan de 

criteria te voldoen samen met de mogelijke school. 
• Het streven is om een kind na een zomervakantie over te plaatsen. In het CvB 

wordt advies aan ouders gegeven om over te stappen naar de basisschool. 
• We volgen het kind nog een jaar middels AB. De basisschool kan altijd contact 

opnemen met vragen. 

 


