Instroom
nieuwe leerlingen
Uitgave van de Leo Kannerschool VSO Oegstgeest, 2020-2021

voor schooljaar 2021-2022

T 071 519 02 33
HAZENBOSLAAN 101
|
2343 SZ OEGSTGEEST
|
LKSVSO.SECRETARIAAT@LEOKANNER.NL | WWW.LEOKANNERSCHOOL-VSO.NL

Voorwoord
Beste ouder,
Voor elke leerling is de overgang naar het Voortgezet (Speciaal) Onderwijs een belangrijke
maar ook spannende stap in hun schoolloopbaan.
Om ervoor te zorgen dat leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften optimaal van de
ene vorm van onderwijs naar de andere doorstromen, is een goede aansluiting tussen het
primair/speciaal en het voortgezet speciaal onderwijs van groot belang.
In deze informatiefolder en op de website www.leokannerschool-vso.nl onder “aanmelden”
is informatie te vinden over de toelatingsroute van de Leo Kannerschool VSO Oegstgeest.
Met vriendelijke groet,

Douwe Splinter
Locatiedirecteur Leo Kannerschool VSO Oegstgeest
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INFORMATIEAVONDEN
Om te helpen bij het kiezen van een geschikte school voor voortgezet (speciaal)
onderwijs houden wij elk schooljaar twee informatieavonden voor ouders.
Op deze informatiemomenten krijgt u een korte rondleiding door de school en vertellen we wat
voor soort onderwijs wij bieden. We besteden hierbij vooral aandacht aan de opbouw van het
eerste leerjaar. Als u op zoek bent naar informatie over de hogere leerjaren, bent u uiteraard
ook van harte welkom. Wel is het voor ons handig als u dit nadrukkelijk aangeeft bij de
inschrijving voor de informatieavond.
Let wel: tijdens deze avond kunnen we niet ingaan op leerling specifieke vragen.
DATA INFORMATIEAVONDEN
De informatieavonden voor ouders zijn dit schooljaar op:

dinsdag 6 oktober 2020 en woensdag 28 oktober 2020.
AANMELDEN INFORMATIEAVONDEN
Aanmelden voor de informatieavonden voor ouders gaat via het formulier aanmelden
informatieavonden welke terug te vinden is op de website (https://www.leokannerschoolvso.nl/aanmelden/informatieavonden).
Het is van zeer groot belang dat u eerst naar een informatieavond bent geweest,
alvorens uw kind de Intakeprocedure ingaat.
Mocht u na deze informatieavond nog vragen hebben over onze school of over de
toelatingsroutes hieronder, dan kunt u contact opnemen met een van de
schoolmaatschappelijk werkers. Onze voorkeur gaat uit om uw vraag per email te verzenden:
intake@leokanner.nl.
Wanneer u na 28 oktober 2020 uw zoon/dochter wilt aanmelden voor schooljaar 2021-2022
en u heeft geen informatieavond bezocht verzoeken wij u contact op te nemen door een email te sturen naar intake@leokanner.nl.

Let op!
Aanmelden voor de informatieavond is nog geen aanmelding voor het nieuwe
schooljaar. Hiervoor dient apart het interesseformulier ingevuld en ingezonden te
worden.
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TOELATINGSROUTES
Onze school kent drie toelatingsroutes. De eerste gebruiken we voor leerlingen die willen
instromen in het eerste leerjaar. De tweede route geldt voor leerlingen die willen instromen in
klas 2 of hoger. De derde is voor leerlingen die gedurende het schooljaar instromen.
INSTROMEN IN LEERJAAR 1

BESCHIKBARE PLAATSEN LEERJAAR 1 IN 2021-2022
We starten in het eerste leerjaar met in ieder geval 5 groepen (maximaal 60 leerlingen).
Zijn er minder dan 61 kinderen die interesse hebben om ingeschreven te worden op de Leo
Kannerschool VSO en die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden, dan worden al deze kinderen
met hun ouders/verzorgers uitgenodigd voor een intakegesprek. In dat geval vindt er geen
loting plaats.
Zijn er meer dan 60 geïnteresseerde kinderen die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden, dan
volgt een loting in aanwezigheid van een notaris. Van belang hierbij is dat wij voorrang
verlenen aan leerlingen van de samenwerkingsverbanden waarin wij bestuurlijk betrokken
zijn.
Dit betreft de samenwerkingsverbanden VO 2801 (SWV Leiden), VO 2802 (SWV MiddenHolland & Rijnstreek), VO 2803 (SWV Duin- en Bollenstreek), VO 2806 (SWV Zuid-Holland
West) en VO 2807 (SWV Zoetermeer).
INTERESSEFORMULIER
De link naar het interesseformulier voor leerlingen die in leerjaar 1 willen instromen in
schooljaar 2021-2022 staat op de website www.leokannerschool-vso.nl vanaf 2 november
2020. Dit formulier kan tot maandag 4 januari 2021 om 13:00 uur worden ingediend. De
volgorde waarin aspirant-leerlingen gedurende deze periode hun interesse kenbaar maken
heeft geen invloed op de kansen van de aspirant-leerling bij een eventuele loting, wel is het
betrokken samenwerkingsverband van belang.
Na ontvangst van het interesseformulier en de bijbehorende documentatie (diagnoseverslag
en eventueel preadvies) krijgt u hiervan van ons per e-mail (of post, wanneer u geen emailadres opgeeft) een bevestiging. De periode waarin interesseformulieren kunnen worden
ingediend eindigt op maandag 4 januari 2021 om 13:00 uur. Als u tijdig een
interesseformulier heeft ingediend maar geen reactie of bevestiging heeft ontvangen op
maandag 4 januari 2021 om 16:00 uur, dan kunt u dit op die dag nog mailen naar:
intake@leokanner.nl.
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TOELATINGSVOORWAARDEN
Voor alle aspirant-leerlingen onderzoeken we in de periode van 2 november 2020 tot en met
11 januari 2021 of zij voldoen aan de vier toelatingsvoorwaarden van de school. De
toelatingsvoorwaarden zijn:
1.
2.
3.
4.

De aspirant-leerling heeft een diagnose binnen het autisme spectrum.
De basisschool geeft het advies voor de praktijkgerichte leerroute of van de leerroute
VMBO Basis of VMBO Kader.
Er is, indien van toepassing, een preadvies afgegeven door het Samenwerkingsverband.
De aspirant-leerling moet onderwijs kunnen volgen in een klassikale setting.

Aspirant-leerlingen die aan deze toelatingsvoorwaarden voldoen en die (tijdig) een
interesseformulier met de benodigde bijlages hebben ingediend, komen in aanmerking voor
plaatsing op de interesselijst. De ouders/verzorgers ontvangen hiervan uiterlijk op 11 januari
2021 een bericht. De aspirant-leerlingen die niet aan deze voorwaarden voldoen, krijgen een
bericht dat de procedure wordt gestopt. Hierin worden ook alternatieve onderwijsplekken
aangegeven. Deze berichten versturen we uiterlijk op 11 januari 2021.
EVENTUEEL: LOTING
Indien er meer aspirant-leerlingen op de interesselijst zijn geplaatst dan er plekken
beschikbaar zijn, wordt een notariële loting gehouden.
Bij een loting werken we met twee lotingslijsten. Op de A-lijst staan de namen van aspirantleerlingen die wonen binnen het werkgebied van de samenwerkingsverbanden waarbij onze
school is aangesloten(zie hierboven). Op de B-lijst staan de namen van aspirant-leerlingen die
buiten dit werkgebied wonen. De loting werkt ‘getrapt’. Er wordt eerst geloot onder de namen
op A-lijst. Zijn er dan nog onderwijsplekken beschikbaar, wordt de loting vervolgd onder Blijst.
Indien er een loting plaatsvindt, zal dit zijn in de week van 25 tot en met 29 januari 2021.
Ingelote aspirant-leerlingen ontvangen na de loting een uitnodiging voor het intakegesprek
(zie hierna). Uitgelote aspirant-leerlingen krijgen een bericht dat de procedure wordt
stopgezet. Hierin staan ook alternatieve onderwijsplekken aangegeven.
INTAKEGESPREKKEN
In februari 2021 ontvangt u een voorbereidingsformulier voor het intakegesprek. In maart
2021 starten wij de intakegesprekken. Ouders worden uitgenodigd voor een
kennismakingsgesprek zodra, op zijn minst, het volledig ingevulde interesseformulier en de
bijbehorende documenten bij ons binnen zijn en indien aan de orde preadvies.
Op basis van het intakegesprek en de andere beschikbare informatie beslist Leo Kannerschool
VSO (nog steeds) voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en of de Leo Kannerschool VSO een
passende plaats is voor de betreffende aspirant-leerling. Indien aan deze beide voorwaarden
is voldaan, vraagt Leo Kannerschool VSO een zogeheten toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan.
Pas na ontvangst van de toelaatbaarheidsverklaringen (TLV) wordt de aspirant-leerling
definitief ingeschreven.
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Mochten we op basis van het intakegesprek besluiten dat een aspirant-leerling en onze school
géén passende match zijn, dan bepaalt zijn of haar uitgangssituatie de vervolgstap. Komt uw
kind uit klas 1 van het voortgezet (speciaal) onderwijs, dan zoekt de school van herkomst
samen met u naar een andere school. Komt uw kind uit het basisonderwijs, dan zoeken we
samen met u en het samenwerkingsverband (SWV) naar een passende plek op een andere
school. Als we inschatten dat uw kind baat heeft bij een plek in het speciaal onderwijs, dan
vragen wij, vooruitlopend op plaatsing elders, alvast wel een toelaatbaarheidsverklaring (TLV)
aan.
LATER VRIJKOMENDE PLAATSEN
Mocht er een loting hebben plaatsgevonden en er in de maanden tot de zomervakantie toch
een onderwijsplek vrijkomen, dan versturen we op dat moment alsnog een uitnodiging voor
het intakegesprek aan de ouders en verzorgers van de aspirant-leerling die als eerstvolgende
in de rij geloot is. Mocht er bij die aspirant-leerling geen interesse meer bestaan in de school,
dan benaderen we de ouders en verzorgers van de aspirant-leerling die als volgende geloot is
enzovoort.
NA-AANMELDINGEN
Mocht er in de maanden tot de zomervakantie een onderwijsplek vrijkomen, dan versturen we
alsnog een uitnodiging voor het intakegesprek aan de ouders en verzorgers van de aspirantleerling die als volgende in de rij geloot is. Mocht er bij hem of haar geen interesse meer
bestaan in de school, dan benaderen we de ouders en verzorgers van de aspirant-leerling die
als volgende geloot is enzovoort.
U kunt de interesse van uw kind in de Leo Kannerschool VSO ook nog na 4 januari 2021
kenbaar maken, maar wij kunnen in dat geval niet garanderen dat uw kind nog kan
deelnemen aan de eventuele loting en/of dat uw kind geplaatst kan worden. Als er een loting
plaatsvindt waaraan uw kind niet heeft deelgenomen dan wordt de betreffende aspirantleerling onderaan de interesselijst geplaatst.
PRE-ADVIES TOELAATBAARHEIDSVERKLARING
De samenwerkingsverbanden VO 2801 (SWV Leiden), VO 2802 (SWV Midden-Holland &
Rijnstreek) en VO 2803 (SWV Duin- en Bollenstreek) brengen voor aspirant-leerlingen in
groep 8 een preadvies uit voor de aanvraag van de toelaatbaarheidsverklaring. Zowel het
preadvies als het schooladvies worden voor 1 februari 2021 afgegeven en beschikbaar
gemaakt in Onderwijs Transparant. Onderwijs Transparant is een ICT-portal waarmee scholen
leerling gegevens kunnen uitwisselen.
Het is van groot belang dat de basisscholen van deze drie samenwerkingsverbanden VO 2801,
VO 2802 en VO 2803 de aanvraag voor het preadvies zo spoedig en volledig mogelijk na de
start van het schooljaar (2020-2021) doen bij het samenwerkingsverband. Voor de aanvraag
zijn over het algemeen goed gedocumenteerde kindplannen nodig waaruit blijkt dat de
betreffende leerling de ondersteuning van het voortgezet speciaal onderwijs nodig heeft om
zich verder te kunnen ontwikkelen.
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INSTROMEN IN LEERJAAR 2 EN HOGER
Er zijn mogelijk slechts een beperkt aantal plekken in leerjaar 2 en hoger. U kunt hiervoor
contact opnemen met onze afdeling intake op intake@leokanner.nl. Vermeld hierbij dat het
gaat om zij-instroom.
VOORWAARDEN
U kunt uw kind opgeven wanneer aan deze vijf voorwaarden is voldaan:
1.
2.
3.
4.

5.

uw kind heeft een diagnose binnen het autisme spectrum;
er is plek in de voor de leerling gewenste groep.
uw kind is aangewezen op de praktijkgerichte leerroute of van de leerroute VMBO Basis of
Kader.
er is zicht op het verlenen van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) door het
samenwerkingsverband (de school waar de leerling is ingeschreven, vraagt deze
verklaring aan bij het samenwerkingsverband). Zonder geldige TLV kunnen wij helaas niet
overgaan tot plaatsing.
De aspirant-leerling moet in staat zijn onderwijs te volgen in een klassikale setting.

De schoolmaatschappelijk werkers nodigen ouders uit voor een kennismakingsgesprek zodra,
op zijn minst, het interesseformulier en het diagnoseverslag en de bij behorende documenten
bij ons binnen zijn.
INTAKEFASE
Het kennismakingsgesprek met uw zoon/dochter vindt plaats met de orthopedagoog, mits er
zicht is op een beschikbare plek in een klas. Het kennismakingsgesprek bevat naast een
algemeen kort gesprek een individuele rondleiding door de school. In aanloop naar het
kennismakingsgesprek, wordt aanvullende dossierinformatie opgevraagd. Op basis van het
kennismakingsgesprek en de beschikbare gegevens bekijken we of onze school kan voorzien
in de onderwijsbehoefte van uw kind. Na het kennismakingsgesprek beslist de Commissie voor
de Begeleiding of we kunnen overgaan tot plaatsing van uw kind.
NA DE INTAKEFASE
Wanneer we positief beslissen over de plaatsing van uw kind op onze school en er een plek is
in een groep, dan hebben we een geldige toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig om tot
daadwerkelijke plaatsing te kunnen overgaan. Zolang een geldige TLV ontbreekt, kunnen wij
helaas niet overgaan tot inschrijving.
Mochten wij besluiten dat onze school niet in voldoende mate kan voorzien in de
onderwijsbehoefte van uw kind, dan bepaalt de uitgangssituatie van uw kind de vervolgstap.
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INSTROMEN GEDURENDE HET SCHOOLJAAR
Soms komt het voor dat een leerling gedurende het schooljaar een andere onderwijsplek
nodig heeft dan aanvankelijk werd gedacht. Mocht u in het lopende schooljaar voor uw kind op
zoek zijn naar een onderwijsplek, dan kunt u contact opnemen met een van onze
schoolmaatschappelijk werkers. Onze voorkeur gaat uit om uw vraag per email te verzenden:
intake@leokanner.nl.
VOORWAARDEN
Bij instroom gedurende het schooljaar gelden vergelijkbare voorwaarden als bij instroom aan
het begin van het schooljaar:
o Er moet een plek in de groep beschikbaar zijn;
o Uw kind heeft een diagnose in het autismespectrum;
o Uw kind is aangewezen op de praktijkgerichte leerroute of de leerroute VMBO Basis of
VMBO Kader;
o Op basis van dossiergegevens en kennismakingsgesprekken bekijken we dan of onze
school kan voorzien in de onderwijsbehoefte van uw kind;
o Er is (uitzicht op) een TLV.
o De aspirant-leerling moet in staat zijn onderwijs te volgen in een klassikale setting.
De schoolmaatschappelijk werkers nodigen ouders uit voor een kennismakingsgesprek zodra,
op zijn minst, het interesseformulier en het diagnoseverslag en de bij behorende documenten
bij ons binnen zijn.

MEER INFORMATIE OVER DE LEO KANNERSCHOOL VSO OEGSTGEEST
Schoolgids In de schoolgids (terug te vinden op de website www.leokannerschool-vso.nl)
staat alle belangrijke informatie over de Leo Kannerschool VSO Oegstgeest. Lees deze goed
door voor u een kennismakingsgesprek heeft.
Schoolgebouw Wij hebben een digitale rondleiding door de school op de website staan:
Rondleiding door de school.
Leerroute Uitleg over de leerroute kunt u zien op: Leerroute. Ook in de schoolgids is hierover
meer te lezen.
Overige Veel informatie is terug te vinden op de website: www.leokannerschool-vso.nl
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STAPPENPLAN INTAKE INSTROOM LEERJAAR 1
Ouders melden zich via de website aan voor de (verplichte)
informatieavond. (aanmelden informatieavond)

Ouders bezoeken een van de (verplichte) informatieavond(en). Op deze
informatiemomenten krijgt u een korte rondleiding door de school en
vertellen we wat voor soort onderwijs wij bieden.

Wanneer uw zoon/dochter interesse heeft om in te stromen in leerjaar 1
van onze school kan dit worden kenbaar gemaakt via het
interesseformulier welke beschikbaar is vanaf 2 november 2020. Naast
dit formulier hebben wij van u ook de volgende documenten nodig:
o
o
o
o
o
o
o
o

Indien aanwezig: legitimatiebewijs kind (voor- en achterkant);
Kopie van legitimatiebewijs van ouder(s) (voor- en achterkant);
Kopie van het diagnose verslag;
Kopie van recente behandelverslagen;
Indien van toepassing: dyslexieverklaring;
Indien aanwezig: verslag intelligentieonderzoek;
Recente onderwijskundige gegevens (OPP, CITO, groepsplan);
Indien aanwezig: Preadvies en/of aanmeldcode.

In januari 2021 vindt eventueel een loting plaats, afhankelijk van de
vraag hoeveel aspirant-leerlingen hun interesse kenbaar hebben
gemaakt.
In maart 2021 starten wij de intakegesprekken. De
schoolmaatschappelijk werkers nodigen ouders en leerling uit voor een
kennismakingsgesprek zodra, op zijn minst, het volledig ingevulde
interesseformulier en het diagnoseverslag bij ons binnen zijn.
Het kennismakingsgesprek met de leerling is met de orthopedagoog. Dit
is gelijktijdig met het oudergesprek.
Van het kennismakingsgesprek wordt een verslag gemaakt en samen
met de andere verslagen, formulieren, enzovoort zal het kind besproken
worden in de Commissie voor de Begeleiding (CvdB).
De school bepaalt uiteindelijk of een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)
wordt aangevraagd en of de leerling (indien een TLV is afgegeven)
wordt geplaatst. (Zonder TLV kan een leerling niet in het VSO worden
geplaatst).

Aanmelden
ouders
informatieavond

Bezoeken
informatieavond

Invullen
interesselijst

Aanleveren
benodigde
documenten

Eventueel: Loting

Kennismakingsgesprek
ouders en leerling

Verslaglegging
school en
bespreken
in CvdB

Wel / niet
toelaatbaar voor de
Leo Kannerschool
VSO Oegstgeest
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STAPPENPLAN INTAKE (VERVOLG)
De aanvraag van de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) wordt verzonden
naar het Samenwerkingsverband waar de woonplaats van uw kind
onder valt. Zij gaan beoordelen of er wel of geen TLV afgegeven wordt.
De afgifte van de TLV kan een aantal weken in beslag nemen.
Het samenwerkingsverband neemt een besluit over het afgeven van een
TLV op basis van:
1.

de afspraken die in het ondersteuningsplan van het
samenwerkingsverband zijn vastgelegd;

2.

het samenwerkingsverband geen mogelijkheden ziet de leerling de
noodzakelijke ondersteuning te geven op een andere school in het
samenwerkingsverband;

3.

het samenwerkingsverband van mening is dat het VSO de best
passende leeromgeving is voor de leerling;

Een bericht over het besluit over de aanvraag voor de TLV wordt
toegestuurd aan in ieder geval de aanvrager, de ouders en de school
waar de leerling wordt ingeschreven.
Na afgifte van de Toelaatbaarheidsverklaring door het
Samenwerkingsverband kan de school de leerling inschrijven. De ouder
ontvangt van de leerlingenadministratie van de Leo Kanner
Onderwijsgroep (overkoepelend orgaan) een brief dat de leerling wordt
ingeschreven op de Leo Kannerschool VSO. Bij deze brief zit een brief
voor de aanvraag van leerlingenvervoer (indien van toepassing) welke
bestemd is voor de gemeente van de woonplaats van het kind. Let op:
Deze brief hoort bij de aanvraag leerlingenvervoer van uw gemeente.
Iedere gemeente hanteert richtlijnen voor toekenning leerlingenvervoer!

Wel toelaatbaar
voor de
Leo Kannerschool VSO

Aanvragen .
TLV bij
Samenwerkingsverband (SWV)

SWV neemt
besluit TLV

SWV deelt besluit
met ouders en school

Indien TLV wordt
afgegeven:

De leerling is ingeschreven op de Leo Kannerschool en wordt
uitgenodigd voor een wenmiddag (welke plaats vindt ongeveer twee
weken voor het einde van het schooljaar). Ook ouders worden
uitgenodigd om op deze wenmiddag aanwezig te zijn.

VRAGEN
Mocht u na de het lezen van deze informatiefolder nog vragen hebben over onze school of de
toelatingsroutes, dan kunt u ons bereiken via:
Leo Kannerschool VSO Oegstgeest | Hazenboslaan 101, 2343 SZ Oegstgeest
@ intake@leokanner.nl | www.leokannerschool-vso.nl
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Vanzelfsprekend is de inhoud van deze informatiefolder met de grootste zorgvuldigheid tot stand gebracht door de Leo Kannerschool VSO
Oegstgeest. Er kunnen echter geen rechten aan ontleend worden en wordt alleen aangeboden voor algemene informatieve doeleinden.

WS
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