Aanmeldprocedure Prisma VSO
In de aanmeldprocedure voor Prisma worden diverse stappen genomen. In onderstaand
schema is inzichtelijk gemaakt wat de inhoud is van deze stappen en in welke volgorde zij
plaatsvinden. Betrokken partijen bij de aanmelding zijn ouders/verzorgers, Commissie
van Begeleiding van Prisma, Samenwerkingsverband en de aanleverende school of
instelling. Soms is het nodig dat ook zorgpartners in de procedure aansluiten in verband
met een specifieke zorgvraag van de leerling.
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Plaatsing

U maakt een
afspraak voor een
rondleiding.
Tijdens de
rondleiding krijgt u
informatie over
onze school en
ontvangt u een
formulier eerste
aanmelding.

Als u Prisma een
geschikte school
vindt voor uw kind,
levert u het
formulier eerste
aanmelding in.

Voor het maken van
een rondleiding
neemt u contact op
via ons algemene
nummer:
0172-748180 of per
mail naar
bss@youscope.nl
Voor meer
informatie kunt u
terecht op onze
website:
www.prismavso.nl

Voor meer vragen
rondom aanmelding
voor het speciaal
onderwijs verwijzen
wij u naar de
website van het
samenwerkingsverband.
www.swv-vo-mhr.nl

Aanmeldingen
voor het nieuwe
schooljaar dienen
uiterlijk 15 maart
te zijn gedaan. Bij
aanmeldingen na
deze datum kan
Prisma geen
garantie tot
plaatsing bieden.

Na ontvangst van
het formulier
eerste aanmelding
vraagt Prisma
informatie op bij
de aanleverende
school of
instelling. Soms
volgt ook een
observatie. Deze
informatie wordt
besproken in de
Commissie van
Begeleiding
(CVB). Daarnaast
is meestal een
geldig
intelligentie
onderzoek een
voorwaarde om te
starten op Prisma.

Bij een positief
besluit wordt er
een
toelaatbaarheids
verklaring (TLV)
voor het
Voortgezet
Speciaal
Onderwijs
aangevraagd.

Als de TLV is
toegekend volgt
inschrijving en een
intakegesprek.
Wij kijken in welke
klas uw kind
geplaatst wordt. er
volgt een
kennismaking met
de mentor van uw
kind.
Dit is onder
voorbehoud van
plaatsingsruimte.

De Commissie van
Begeleiding
beoordeelt aan de
hand van het
onderzoek of
Prisma VSO aan de
onderwijsbehoefte
van het
aangemelde kind
kan voldoen. Dit
besluit zal na de
vergadering aan
ouders worden
doorgegeven. Bij
een positief besluit
volgt een
TLV-aanvraag.

Wordt uw kind bij
ons aangemeld
vanuit een
zorginstelling? Dan
vraagt Prisma de
TLV aan.
Is de huidige plek
een school? Dan
vraagt Prsma ook
de TLV aan.

Indien Prisma VSO
niet passend blijkt,
denkt Prisma mee
over een passende
plek voor de
leerling.

