Tijdpad
Eind groep 7:
Basisschool informeert ouders over oranje route en
zorgt voor ondertekende toestemmingsverklaring

Van PO naar VO:

De oranje route

Voor 1 oktober 2018:
Basisschool meldt oranje route leerlingen bij SWV en
geeft aan als er gesprek met meer scholen nodig is.
Donderdag 4 oktober 2018:
Informatieavond ouders oranje route leerlingen
November/ december 2018:
Oriënterend gesprek bij VO-school of gesprek met
meerdere V(S)O scholen (6-7-14-15-21-28 november)
Gesprekken Philips van Horne (20-29 november, 4-19
december)
Uiterlijk 21 december 2018:
Basisschool bespreekt het digitale onderwijskundig
rapport (OKR) met ouders

Samenwerkingsverband VO
Weert, Nederweert, Cranendonck

Januari / februari 2019
VO-school geeft bericht over plaatsing
11 en 12 maart 2019
Aanmeldavonden VO
November 2018-september 2019:
Afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte van uw
zoon/dochter wordt een maatwerktraject gevolgd

“Elk talent telt”.
VSO ZML Maaskei Heel

Site:

www.swvvo3103.nl

Mail:

povo@swvvo3103.nl

Tel:

06-21819868

Bezoekadres:

Molenakkerdreef 103, Weert

Postadres:

Postbus 263, 6000 AG Weert

Gezamenlijk dragen wij zorg voor een goede
overstap van oranje route leerlingen naar het
Voortgezet (Speciaal) Onderwijs V(S)O binnen
het Samenwerkingsverband VO Weert,
Nederweert, Cranendonck

“Iedereen telt mee, voor ieder kind de beste kansen!”
Het Kwadrant Weert

Oranje route
Leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften
noemen wij oranje route leerlingen. Hierbij denken we
aan kinderen met een diagnose (ADHD, autisme, lichamelijke beperking enz.) en kinderen waarvan de
(speciale) basisschool verwacht dat ze zonder
extra ondersteuning het voortgezet onderwijs niet
succesvol met een passend diploma kunnen afronden.
De (speciale)basisschool bepaalt in overleg met ouders
wie er wordt opgegeven voor de oranje route.
De bestuursuitspraak: “alle leerlingen gaan naar het
reguliere onderwijs, mits…... “ is leidend voor ons.
“BraVo! College: vertrouwd, dichtbij, kleinschalig!”
BraVo! College Cranendonck

De oranje route is ontstaan omdat de reguliere
overdracht van PO naar VO niet voor alle leerlingen
voldoende is. We bespreken gezamenlijk de ondersteuningsbehoeften en stemmen de onderwijsmogelijkheden hier zo goed mogelijk op af. De ouder(s)/

“Langzaam groeiende bomen kunnen de hoogste bomen
worden”.
Philips van Horne

Samenwerking
Voor sommige oranje route leerlingen is het nodig dat
de expertise vanuit het speciaal onderwijs ingezet
wordt. Er vindt dan een gezamenlijk gesprek met het VO
en het VSO plaats. Indien nodig wordt ook het CJG/
hulpverlening erbij betrokken. Als de basisschool twijfelt
tussen VO en VSO wordt eerst een overleg bij het Samenwerkingsverband gevoerd. Voordat een leerling
naar het VSO kan is er altijd overleg met het VO over de
(on)mogelijkheden.
Als de leerling een overstap naar het VSO maakt, wordt
Voor hen een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aangevraagd. Wij werken veel samen met het VSO:
Widdonckschool Weert
Ondersteuningscoördinator
Gerard Lormans: gerard.lormans@aloysiusstichting.nl
T: 0495-453399
Maaskei Heel
Ondersteuningscoördinator
Chrit Coenen: c.coenen@ogbuitengewoon.nl
T: 0475-573289

verzorger(s) en waar mogelijk de leerling worden hierbij betrokken.
U woont in de gemeente Weert, Nederweert of Cranendonck en samen zijn we er verantwoordelijk voor

kinderen die net “iets extra’s” nodig hebben!

Het Kwadrant Weert
Ondersteuningscoördinator Praktijkonderwijs
Nicole Geelen: nicole.geelen@lvo-weert.nl
Ondersteuningscoördinator VMBO
Leon Custers: l.custers@lvo-weert.nl
T: 0495 - 513666
BraVo! College Cranendonck
Ondersteuningscoördinator
Natalie Menger: n.menger@lvo-weert.nl
T: 0495-491432
CITAVERDE College Nederweert
Ondersteuningscoördinator
Jeroen Oostendorp: j.oostendorp@citaverde.nl
T: 0495-632130
Philips van Horne Scholengemeenschap
Ondersteuningscoördinator
Astrid Wolfs-Theeuwen: a.wolfs@lvo-weert.nl
Initiatief klassen:
Truus Kuppens: t.kuppens@lvo-weert.nl
T: 0495-431030
Het College Weert
Ondersteuningscoördinator VWO
Monique Heijnsdijk: m.heijnsdijk@lvo-weert.nl
Ondersteuningscoördinator Gymnasium
Jose Janssen-Kurvers: jose.janssen@lvo-weert.nl
Ondersteuningscoördinator Koers:
Isabelle Paulussen: i.paulussen@lvo-weert.nl
T: 0495-657740

“Talent, Passie en Ontwikkeling…. de kans van je leven!”
Het College Weert

dat uw zoon/dochter een goede start maakt in de
brugklas. In de oranje route dragen wij zorg voor de

VO-Scholen

“CITAVERDE…. Een MAVO waar je jezelf mag zijn”.
CITAVERDE College Nederweert

“In relatie met de leerlingen komen we tegemoet aan de
ontwikkelingsbehoefte, met als doel de leerling eigenaar
te maken van zijn eigen ontwikkelingsproces”.
VSO Widdonckschool Weert

