Porthos
Ondersteuning op school

(combinatiearrangementen onderwijs en zorg)
Informatie voor ouders en basisscholen

Scholen geven onderwijs maar ook zorg

Scholen geven behalve onderwijs ook een heleboel vanzelfsprekende zorg
aan hun leerlingen. Het ene kind heeft soms wat meer zorg of extra aandacht
nodig dan de andere. Passend onderwijs heeft hier niets aan veranderd.
Combinatiearrangement

Sommige leerlingen hebben naast onderwijsondersteuning ook extra
zorg nodig. Ze kunnen zich lichamelijk of geestelijk niet zelfstandig redden op school. Als een leerling een combinatie van onderwijsondersteuning en zorg krijgt, spreken we van een combinatiearrangement. Dit kan
zowel in het regulier als in het speciaal (basis)onderwijs voorkomen.
Maatwerk

Een combinatiearrangement is altijd maatwerk: de behoeften van de
leerling staan centraal. Voorbeeld 1: het ene kind met het syndroom van
Down kan met weinig ondersteuning prima functioneren in de klas, terwijl
het andere kind met Down veel meer aandacht nodig heeft om mee te
kunnen doen. De juf of meester kan die taken er dan onmogelijk ‘even’ bijdoen zonder de andere leerlingen tekort te doen. Voorbeeld 2: twee leerlingen met allebei de diagnose ASS (Autisme Spectrum Stoornis) hoeven
niet dezelfde behoeften te hebben op het gebied van onderwijs en zorg.

Op Walcheren werken Loket Kind op 1 en Porthos samen. Het Loket van
Kind op 1 kijkt naar extra onderwijsondersteuning voor alle niet reformatorische (basis)scholen op Walcheren. Porthos (toegang voor welzijn, zorg,
opvoeden en opgroeien op Walcheren) kijkt naar de noodzaak van extra
zorg of persoonlijke verzorging op school. Iedere leerling die onderwijsondersteuning en extra zorg op school nodig heeft, krijgt een traject op
maat. Zelfredzaamheid is daarbij altijd leidend. Dit staat in het ontwikkelingsperspectief van de school en in het ondersteuningsplan van Porthos.
Hoe aanmelden?

1. Kind zit nog niet op school

Ouders/verzorgers geven bij de aanmelding van het kind aan dat het
kind meer nodig heeft dan het reguliere aanbod. Dit geldt zowel voor
het regulier basisonderwijs als in het speciaal basisonderwijs. De intern begeleider van de school vraagt vervolgens extra onderwijs- en/
of zorg (combinatiearrangement) aan bij Loket Kind op 1. Het Loket
betrekt Porthos erbij.

2. Kind zit al op school

De leerling zit al op school, maar redt het fysiek of mentaal niet. In
overleg met de ouders of verzorgers meldt de intern begeleider van de
school het kind aan bij het Loket voor een combinatiearrangement.

Moment van aanmelden

Tijdens het hele schooljaar kunnen de leerlingen bij Loket Kind op 1
aangemeld worden. Aanmeldingen combinatiearrangement zorgonderwijs voor een nieuw schooljaar het liefst voor half mei.

Zorg- en onderwijsdoelen: ontwikkelingsperspectief

Voor leerlingen die extra ondersteuning krijgen stelt de school een ontwikkelingsperspectief op. Hierin staan de onderwijsdoelen en de bijbehorende ondersteuning. De school overlegt dit altijd met de ouders en
waar mogelijk ook met de leerling zelf. Porthos kijkt naar het hele gezin.
Porthos maakt een afspraak voor een huisbezoek en maakt een ondersteuningsplan voor het hele gezin.
Evaluatie

De behoeften en ontwikkeling van de leerling staan altijd voorop. Daarom
zijn er verschillende evaluatiemomenten. Deze momenten zijn afhankelijk
van de problematiek, meestal na een half jaar of een jaar. Porthos en
Loket Kind op 1 volgen hierbij zo veel mogelijk het schooljaar.
Wat doet Porthos (op school) en wat doet Loket Kind op 1?

Porthos voert de Jeugdwet en WMO uit voor de Walcherse gemeenten.
Op school richt Porthos zich op leerlingen die extra begeleiding en/of
persoonlijke verzorging nodig hebben. Bijvoorbeeld hulp bij het naar de
wc gaan, buitenspelen of de jas aantrekken. De hulp en ondersteuning
van Porthos kan verder gaan dan alleen op school. Zorg en ondersteuning voor individuen of gezinnen is ook mogelijk. Porthos kan helpen als
er opvoed- en opgroeiproblemen zijn, als er psychische hulp voor een
kind nodig is of wanneer er bijvoorbeeld een rolstoel nodig is.
Kind op 1 biedt arrangementen voor extra onderwijsondersteuning in
(niet-reformatorische) basisscholen op Walcheren en besluit over plaatsing in speciaal (basis)onderwijs. Het Loket Kind op 1 en Porthos werken
intensief samen.
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