Afspraken route VO - Elan & Co
1.

De leerling wordt aangemeld bij SWV Qinas (via medewerker thuiszitters Qinas).

2.

De medewerker thuiszitters screent eerst of dit mogelijk een leerling voor Elan & Co is.
Indien dit het geval lijkt, begeleidt de medewerker thuiszitters de ouders/verzorgers in het
proces (o.a. flyer over inhoud, het verlenen van toestemming voor bespreking Elan & Co).

3.

De leerlinggegevens die de school minimaal moet aanleveren, zijn:
 OPP (incl. protectieve en belemmerende factoren)
 Leerroute en cijfers
 Onderzoeksverslag (indien aanwezig)
 Overzicht interventies school en jeugdzorg (incl. effecten)
Pas wanneer deze gegevens zijn ontvangen, kan een MDO gepland worden. Het heeft de
voorkeur dat deze gegevens al bij stap 1 en 2 worden aangeleverd.

4.

Op basis van een eerste screening en de gegevens wordt een MDO met (indien mogelijk) de
leerling en ouders op school gepland waar een medewerker van Elan & Co bij aansluit.
Daarnaast zijn mogelijk aanwezig bij het MDO: gemeente, samenwerkingsverband, Regionaal
Bureau Leerlingzaken (RBL).

5.

Doelen MDO:





Het beeld van de leerling en de situatie compleet maken
Gezamenlijk bekijken of de leerling tot de doelgroep van Elan & Co behoort
Uitleg aan leerling, ouders en school wat Elan & Co inhoudt
Ouders, leerling en school geven commitment (eerste stap)

6.

Wanneer de leerling passend blijkt, wordt er een informatief gesprek gepland bij Elan & Co
(wederom de vraag om commitment).

7.

Daarna wordt een MDO bij Elan & Co ingepland om de doelen en het plan van aanpak te
bespreken.

Afspraken in proces:




De medewerker thuiszitters benadrukt bij alle scholen dat de leerling blijft ingeschreven en
dat er van hun ook een rol en inzet verwacht wordt (meedenken over doelen, aanleveren
van overzicht en materialen etc.)
Elan & Co doet dit nogmaals in het MDO om zo ook commitment van de school te bevestigen

Gegevens medewerkers thuiszitters Qinas:
- Monica Lemmens: mlemmens@qinas.nl, 06-24 68 4916 (algemeen)
- Bert Hilhorst: b.hilhorst@dekleineprins.nl, 06-43 90 3864 (zieke leerlingen)
- Bart Smoors: bsmoors@qinas.nl, 06-30 48 8999 (meerbegaafde leerlingen)
Gegevens Elan & Co:
Tel: 035 - 800 10 12
Website: www.elanenco.nl
Emailadres: info@elanenco.nl
Contactpersoon: Petra de Waard, schoolpsycholoog, emailadres: p.dewaard@elanenco.nl
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