
 

                               

 
 
Handelwijze bij een tussentijdse aanmelding door ouders bij een S(B)O-school 

 
 
 

Inleiding  
 

S(B)O- scholen krijgen regelmatig het verzoek van ouders om een oriëntatie bezoek te mogen 
afleggen. In de meeste gevallen betreft het ouders die samen met de basisschool een plek voor hun 
kind aan het zoeken zijn. In sommige gevallen bellen ouders op eigen initiatief, zonder dat de 
basisschool hiervan op de hoogte is. Dat is niet de gewenste gang van zaken, het is echter ook niet 
gepast deze mensen niet te woord te staan. Wel is het zaak dat er geen verwachtingen gewekt 
worden en dat de informatie die gegeven wordt op alle scholen dezelfde is. Oftewel dat de reactie op 
zo’n verzoek en de geboden informatie niet afhankelijk is van de persoonlijke visie van de 
schooldirectie van de desbetreffende locatie. Sommige scholen bellen bijvoorbeeld altijd even met de 
basisschool, andere scholen vragen niet of dit van ouders mag.  

 
 

Werkwijze als ouders vragen om een oriëntatiebezoek 
 

1. Ouders zijn welkom 
Tijdens het bezoek zullen vooral hun vragen centraal staan. Er wordt beperkte 
informatie gegeven over de school. De route richting TLV wordt uitgelegd en mocht er 
een TLV komen dan volgt daarna een uitgebreider kennismakingsbezoek.  

2. Er worden geen toezeggingen gedaan 
Tijdens het bezoek worden geen toezeggingen gedaan. De S(B)O-school licht de ouders 
in over de route naar het S(B)O in de regio Zeeland en benadrukt dat het desbetreffende 
loket in onafhankelijkheid beslist of een leerling een TLV krijgt.  

3. We verwijzen terug naar de basisschool 
Altijd wordt gevraagd of de basisschool op de hoogte is van het bezoek. Indien het 
antwoord nee is, wordt gevraagd of contact opgenomen mag worden met de 
basisschool. Als het antwoord ja is, dan wordt de basisschool gebeld zodat men 
daar op de hoogte is van de zorgen van ouders en men het gesprek kan initiëren. 
Als het antwoord daarop nee is wordt ouders dringend geadviseerd zelf met de 
basisschool in gesprek te gaan. De basisschool moet de TLV aanvragen, dus ze 
zullen hun zorgen daar ter sprake moeten brengen. 

4. Aanmelding 
Pas na afgifte van een TLV worden aanmeldingsformulieren verzonden aan ouders.  

5. Op vragen van ouders wordt ingegaan 
Ouders kunnen vragen hebben over plaats, instroommomenten e.d. Deze vragen 
kunnen worden beantwoord , waarbij niet wordt toegezegd dat de leerling ook 
geplaatst zal worden. Dit is afhankelijk van het overleg met de basisschool en het 
wel of niet verkrijgen van een TLV. 

 
 


