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BESTE OUDERS
In deze informatiebrochure leest u meer over
het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)
en de aanmeldings- en toelatingsprocedure
die geldt voor leerlingen die deze vorm van
onderwijs willen gaan volgen. De toelatings
procedure voor het lwoo wordt verzorgd door
de centrale commissie leerlingenzorg (CCL).

Heeft u na het lezen van deze brochure nog
vragen over de aanmelding en de toelating,
neemt u dan gerust contact met ons op.
Met vriendelijke groet,
B. Benjamins, locatie Salland
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Gebruikte afkortingen
bb
ccl
kb
lwoo
mbo
pcl
vmbo
ZAT

basisberoepsgerichte leerweg
centrale commissie 			
leerlingenzorg
kaderberoepsgerichte leerweg
leerwegondersteunend onderwijs
middelbaar beroepsonderwijs
permanente commissie
leerlingenzorg
voorbereidend middelbaar 		
beroepsonderwijs
zorgadviesteam

LEERWEGONDERSTEUNEND
ONDERWIJS
Het leerwegondersteunend onderwijs,
kortweg lwoo genoemd, is geen aparte
leerweg maar een vorm van ondersteuning
binnen het vmbo. Het lwoo is bedoeld voor
leerlingen die extra ondersteuning nodig
hebben om een vmbo-diploma te behalen.
Door de extra ondersteuning worden
leerlingen in staat gesteld om via een
ononderbroken leerroute door te stromen
naar het mbo. Ouders van leerlingen,
die weten dat hun kind extra zorg en
ondersteuning nodig heeft, doen er goed
aan met de leerkracht van groep 7 of 8 te
bespreken of een aanvraag voor een lwooindicatie verstandig is.
Een lwoo-indicatie wordt afgegeven als er aan
bepaalde criteria wordt voldaan. Deze criteria
hebben onder andere betrekking op het
intelligentiequotiënt (IQ), de leerachterstand

bij inzichtelijk rekenen, begrijpend
lezen, technisch lezen en spelling.
Ook aanwezige sociaal-emotionele
problematiek op het gebied van
faalangst, prestatiemotivatie en/of
emotionele instabiliteit spelen mee bij
het afgeven van een lwoo-indicatie.

Een eigen plek
Leerlingen van het lwoo hebben in het
eerste en tweede leerjaar zoveel mogelijk
een eigen plek binnen de school. Zo wordt
een overzichtelijke omgeving gecreëerd.
Er wordt rekening gehouden met de
leerachterstanden van de individuele leerling.
Voor de leerlingen wordt een groeps
handelingsplan gemaakt en indien nodig een
ontwikkelingsperspectiefplan. Zo zijn we op
dit moment bezig om een huiswerkluwe lwooafdeling op te zetten. Dit betekent dat in het
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rooster momenten worden ingebouwd waarop
leerlingen huiswerk kunnen maken.
Aan het eind van een schooljaar wordt
bekeken welke leerroute in een volgend
schooljaar voor de leerling de beste keus
is. Leerlingen kunnen ook met een lwoobeschikking in een reguliere klas geplaatst
worden. Dit is afhankelijk van het aantal
aanmeldingen.

Zorgadviesteam
De docenten van de lwoo-klassen kunnen
een beroep doen op het ZAT van de school.
Dit team bestaat uit interne en externe
specialisten.

Aanmelding en toelating
De toelatingsprocedure van lwoo-leerlingen
vraagt voor alle scholen veel tijd. Leerlingen
van de basisschool waarvan verwacht en
gedacht wordt dat ze extra zorg nodig
zullen hebben in het voortgezet onderwijs,
moeten dan ook al voor 1 december 2021
zijn aangemeld bij de CCL van CS Vincent van
Gogh. Het is dus belangrijk dat de basisschool
tijdig signaleert welke leerlingen mogelijk
in aanmerking komen voor het lwoo. De
aanmelding voor het lwoo vindt plaats na
overleg met de ouders door de basisschool. Dit
kan via het algemene aanmeldingsformulier
van CS Vincent van Gogh.

Naast het aanmeldingsformulier moet het
bijbehorend onderwijskundig rapport en
formulier ondersteuningsbehoeften volledig
worden ingevuld en ondertekend zijn door de
ouders en basisschool.
Tevens dient een uitdraai van het
leerlingvolgsysteem van de groepen 5, 6 en
7 te worden bijgevoegd. Al deze formulieren
zijn aanwezig op de basisschool. De gegevens
worden digitaal overgedragen via OSO.
Het is van groot belang dat de leerkracht
en de ouders de leerachterstanden en
problematiek van de leerling goed beschrijven
in het formulier ondersteuningsbehoeften,
zodat de CCL een duidelijk beeld krijgt van
het functioneren van de leerling op de
basisschool. Aanvullende informatie, zoals
indicaties en onderzoeksverslagen die
beschikbaar zijn, dienen (in kopie) te worden
bijgevoegd.

Centrale Commissie
Leerlingenzorg
De CCL die de toelatingsprocedure voor
het lwoo verzorgt op de locatie Salland,
bestaat uit de volgende personen:
B. Benjamins
(basisschoolcoördinator vmbo)
W. Kamps
(zorgcoördinator)
C. Bossenbroek
(orthopedagoog)
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Toelatingsonderzoek

Advies en beslissing

Na de aanmelding op onze school vindt
er een toelatingsonderzoek plaats. Het
toelatingsonderzoek bestaat uit een
psychologisch onderzoek en eventueel
een aanvullend individueel onderzoek.
De didactische gegevens worden zoveel
mogelijk aangeleverd door de basisschool.
Deze worden afgenomen zoals afgesproken
in het overleg tussen basisonderwijs en
voortgezet onderwijs. De psychologische
onderzoeken vinden plaats op de VO-school
van aanmelding. De basisschool wordt op de
hoogte gesteld van de datum waarop het
psychologisch onderzoek plaatsvindt.
De leerling ontvangt een persoonlijke
uitnodiging per post. De eerste testronde
vindt plaats in januari 2022. Met scholen voor
speciaal onderwijs zijn specifieke afspraken
gemaakt over de testrondes.

Na de onderzoeksfase beslist de CCL of een
leerling in aanmerking komt voor leerweg
ondersteunend onderwijs. Vervolgens
ontvangen de ouder(s)/ verzorger(s) het onderzoeksverslag en worden zij uitgenodigd voor
een gesprek. Na schriftelijke toestemming van
de ouder(s)/verzorger(s) worden de onderzoeksresultaten teruggekoppeld aan de basisschool.
Door de lwoo-beschikking ontvangt onze school
vier jaar financiële middelen om de leerling
extra ondersteuning te kunnen bieden.
Het kan voorkomen dat een leerling niet kan
worden toegelaten tot het vmbo met lwoo
vanwege onvoldoende mogelijkheden en/of te
grote leerachterstanden. De leerling moet dan
bij het praktijkonderwijs aangemeld worden.

Voorlichtingsavond
Op 28 oktober 2021 is er een voorlichtingsen doe-avond voor ouders en leerlingen
over lwoo. De avond begint om 19.00 uur
en wordt gehouden op de locatie Salland,
Salland 4 te Assen. Aanmelden voor deze
avond kan via csvincentvangogh.nl.

OPEN
DAG
Op de locatie Salland zijn leerlingen
en hun ouders op 27 januari 2022
van 16.00 tot 20.30 uur welkom
een kijkje te komen nemen.
Tijdens de open dag geven docenten
en leerlingen uitleg over het
onderwijs en de verschillende vakken.
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Contact en informatie
Voor meer informatie over aanmelding
voor het lwoo kunt u contact opnemen met:

Salland
B. Benjamins,
coördinator basisonderwijs,
b.benjamins@csvvg.eu
CS Vincent van Gogh
t.a.v. administratie
Postbus 226
9400 AE ASSEN

Centraal aanmeldadres
Wilt u uw zoon of dochter aanmelden op
CS Vincent van Gogh dan kan dat via ons
digitale aanmeldformulier op onze website.
aanmelden.csvincentvangogh.nl

Kijk ook eens
op onze website:
csvincentvangogh.nl
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