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Indien alle vragen met ‘ja’ kunnen worden beantwoord, kan aanmelding bij de Ontdekkers in het MDO besproken worden 

- Er is sprake van (dreigend) thuiszitten 

- De leerling woont of volgt onderwijs in Den Haag, Rijswijk of Leidschendam-Voorburg 

- De leerling zit in groep 4 t/m 8 

- Er wordt onvoldoende tegemoet gekomen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling en/of het is onduidelijk wat de specifieke   

  onderwijs en ondersteuningsbehoeften zijn  

- Er wordt gedacht aan een perspectief binnen een onderwijssetting 

- Andere onderwijssettingen en expertise (denk aan steunpunten, Loodsboot, Bazalt, expertisecentrum onderwijs, …) zijn betrokken. Het MDO komt (nog)  

  niet tot een perspectief wat een passende onderwijssetting is 

- Er is geen sprake van een conflict tussen ouders en school, waardoor er geen overeenstemming wordt gevonden over passend perspectief. 

 

Informatie over het observatietraject om te bespreken in het MDO 

- Het gaat om een tijdelijke plaatsing van 13 weken. 

- Plaatsing vindt plaats via een symbioseregeling. De symbioseovereenkomst wordt opgesteld met Lucas Onderwijs. 

- Er is een vaste jeugdhulpmedewerker van Prodeba de gehele schooldag in de groep aanwezig. 

- Bij akkoord voor een traject binnen de Ontdekkers, gaan ouders akkoord met de inzet van jeugdhulp in de groep. 

- Wanneer er meer individuele jeugdhulp, andere ondersteuning of ondersteuning in de thuissituatie nodig is, wordt dit in het MDO besproken. 

- Ouders of iemand in het netwerk brengt de leerling naar De Ontdekkers. Indien dit niet mogelijk is, kan samen met SMW gekeken worden of de leerling in  

   aanmerking komt voor leerlingvervoer. In afwachting van het besluit van de gemeente wordt verwacht dat de leerling wel wordt gebracht. 

- Na 13 weken eindigt de symbioseovereenkomst. De leerling stroomt door naar de passende onderwijssetting, school van inschrijving of overbrugging. 

De school verricht met inzet van SMW en/of een tolk inspanning om ouders te informeren, zodat ouders weten waar zij ‘ja’ tegen zeggen bij dit traject.  

 


