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Toelichting bij Onderwijskundig Rapport (OKR)
Het is van belang om ouders/verzorgers op elk niveau van het ondersteuningstraject te betrekken bij
het proces. Om die reden dienen ouders/verzorgers ook te worden geïnformeerd over de aanmelding
van hun kind bij de Ondersteuningscommissie. Daarom verzoeken wij u in ieder geval de
ouders/verzorgers een kopie te verstrekken van dit onderwijskundig rapport en dit rapport met hen te
bespreken. Wij verzoeken u de ouders/verzorgers te vragen het rapport voor akkoord dan wel gezien te
laten ondertekenen. In Kindkans kunt u aanvinken of ouders het gezien hebben en of ze akkoord gaan
met de inhoud. De handtekening graag gescand meesturen via Kindkans. Verder verzoeken wij u het
aanmeldformulier door de ouders te laten invullen en het ingevulde formulier in Kindkans te zetten.
Let op, wettelijk gezien is de toestemming van ouders/verzorgers niet vereist om een aanmelding door
de Ondersteuningscommissie in behandeling te laten nemen.
Dit Onderwijskundig Rapport (OKR) levert de bouwstenen voor een Ontwikkelingsperspectief
(OPP) op een andere school.
Dit OKR wordt gebruikt bij zowel handelingsverlegenheid als handelingsbezorgdheid. Sommige vragen
zijn niet of lastig te beantwoorden. Laat u deze gerust open. Als er vragen tussen staan die u
rechtstreeks vanuit Parnassys notities kunt beantwoorden, dan mag u het antwoordveld in Kindkans
leeg laten. Graag dan wel de Parnassys notities meesturen. Dit OKR gaat ook mee in het Kindkans
dossier wat naar de OC gaat.
In het gesprek dat naar aanleiding van deze aanmelding met u gevoerd zal worden, kunt u altijd gegeven
antwoorden nader toelichten. Deze mogelijkheid tot toelichting wordt ook aan ouders/verzorgers
geboden.
Tip 1: Leest u a.u.b. de Leidraad voor de intern begeleiders door.
Tip 2: Leest u a.u.b. alle vragen eerst goed door, voordat u antwoordt.
Voor vragen kunt u zich wenden tot de helpdesk van de Ondersteuningscommissie 0186-219050 of
email: info@swv2804.nl.

Let op: Niveau 1 en 2 duren minimaal 6 maanden waarvan minimaal 3 maanden niveau 2.
Als er eerder wordt aangemeld, dus korter dan 6 maanden, graag een schriftelijke onderbouwing van
de externe expert toevoegen, ondertekend door de directeur.
In geval van NIET versnellen een verklaring toevoegen van de externe expert.
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