Oriëntatie

Route van oriëntatie tot plaatsing
op Mytylschool Eindhoven

Ouders/verzorgers komen in contact met
de school naar aanleiding van een verwijzing
door of informatie via website, folder, zorgloket of
social media.

Ouders/verzorgers maken telefonisch een afapraak voor een
oriënterend bezoek aan de school en hebben een gesprek met
trajectbegeleider en/of orthopedagoog.
Na het oriënterend gesprek kiezen ouders voor het
wel of niet definitief aanmelden van hun kind op
Mytylschool Eindhoven.

Toelating

Wanneer ouders kiezen voor aanmelding
op Mytylschool Eindhoven vullen zij het
formulier in dat op de website van de school te
downloaden is. Wanneer zij dit per e-mail aanleveren zal er door de trajectondersteuner een afspraak
gepland worden voor een intakegesprek.
Tijdens het intakegesprek worden de ingevulde formulieren
doorgenomen en zal het aanmelddossier in orde worden
gemaakt.

De aanmelding wordt besproken in de
CVB en brengt advies uit ten aanzien van
de plaatsbaarheid. Bij een positief advies
worden ouders hiervan op de hoogte gebracht en
zullen verdere acties rondom het inregelen van zorg
en onderwijs worden besproken.

Het aanmelddosier zal ter beoordeling worden
besproken in de commissie van begeleiding
(CVB). Deze commissie toetst of Mytylschool
Eindhoven de meest geschikte onderwijsplek kan bieden aan het kind.

Zo wordt er bekeken of en op welke manier een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) moet worden aangevraagd bij het
samenwerkingsverband (SWV). Daarnaast zal er via de
gemeente bekeken worden of er zorgondersteuning
nodig is. Het trajectbureau begeleidt ouders in deze
trajecten.
Ook zal er aandacht zijn voor een eventuele
aanmelding bij Libra voor het inregelen
van therapie en het opstarten van het
leerlingenvervoer.
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Aanmelding

Plaatsing
Nadat zorgondersteuning geregeld is en
de TLV is toegekend zal de leerling geplaatst
worden. Hiertoe zal door Mytylschool Eindhoven
de meest geschikte klas en instroommoment worden
gekozen.

Ouders worden op de hoogte gebracht van de keuze voor klas
en er zal een afspraak gemaakt worden over wendagen en/ of de
eerste schooldag van de leerling. Zo komt ook het eerste contact met
de groepsleerkracht tot stand.
Ook zal besproken worden welke zaken nodig zijn voor het
volgen van een lesdag op de Mytylschool.
Op de eerste schooldag zullen u en uw kind van
harte welkom geheten worden door de orthopedagoog en de leerkracht van uw kind.

Welkom op Mytylschool Eindhoven!

