DE ZIEP
AANMELDPROCEDURE
Stap 1

Oriëntatie De Ziep
 Na het advies van de huidige school kunt u via de
mail - info@deziep.nl - een afspraak maken voor
een oriëntatie bezoek met de directeur van de
school, Margot Kleinpenning;
 Voor het volgen van voortgezet speciaal
onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV)
van het samenwerkingsverband (SWV) van uw
regio noodzakelijk;
 Voor het aanvragen van een
toelaatbaarheidsverklaring (TLV) ontvangt u een
formulier voor toestemming opvragen gegevens.

Stap 2

Aanvraag van de toelaatbaarheidsverklaring (TLV)
bij het samenwerkingsverband (SWV)
 De Ziep heeft een geldige toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het samenwerkingsverband
nodig om de aanmeldprocedure te kunnen
starten;
 Voor leerlingen uit de regio van het
samenwerkingsverband Arnhem geldt dat De Ziep
de TLV aanvraagt bij het samenwerkingsverband;
 Bij alle andere samenwerkingsverbanden vraagt
de huidige school een TLV aan;
 Het aanvraagformulier voor de TLV wordt naar
ouders gestuurd met de vraag deze aan te vullen
en te ondertekenen;
 Het samenwerkingsverband beslist over de TLV;
 Na de beslissing van het samenwerkingsverband
ontvangt de aanvrager - (huidige)school - en/of u
als ouders de TLV.

Stap 3

Aanmelding
 Wanneer De Ziep de TLV ontvangen heeft, kan de
administratie van school het aanmeldformulier
voor De Ziep naar u toesturen;

 Wij vragen u vriendelijk het aanmeldformulier
van De Ziep compleet ingevuld naar school te
sturen.
 Als uw zoon/dochter start in het nieuwe
schooljaar het aanmeldformulier graag vóór 1
april retour;
 Na ondertekening van dit aanmeldformulier is uw
zoon/dochter aangemeld. U ontvangt hiervan een
schriftelijke ontvangstbevestiging;
 Let wel: een aanmelding is nog geen
officiële toelating!

Stap 4

Aanmelding in behandeling
 Met een geldige TLV, het aanmeldformulier en
alle relevante documenten wordt uw aanmelding
in behandeling genomen;
 Vanaf deze datum start de wettelijke termijn voor
scholen om binnen 6 weken een beslissing te
nemen over toelating van het kind. Deze periode
kan eenmaal met maximaal 4 weken worden
verlengd;
 De intern begeleider of orthopedagoog gaat uw
zoon/dochter observeren op de huidige school.

Stap 5

De toelating
 De Commissie voor de Begeleiding neemt een
besluit over toelating tot De Ziep;
 Indien van toepassing kan de noodzakelijke
indicatie voor zorg en/of begeleiding vanuit de
Wet Langdurige Zorg (WLZ), de
zorgverzekeringswet of jeugdwet als noodzakelijk
worden gesteld voor een leerling om geplaatst te
worden op school;
 De Commissie voor de Begeleiding informeert
ouders middels een brief over toelating en
plaatsing;
 Op afspraak vindt er een intakegesprek plaats
met ouders/verzorgers, uw zoon/dochter, intern
begeleider, leraar en onderwijsondersteuner;
 Op afspraak is er een kennismaking met de
nieuwe klas en groepsleiding;
 Als u vragen heeft kunt u mailen naar
info@deziep.nl

