Het expertteam
U heeft van de school van uw zoon of dochter deze informatie over ‘het expertteam’ ontvangen.
Wat is het expertteam?
Het expertteam is een team dat snel inzetbaar is in de school van uw kind. In dit team zitten
‘onderwijsmensen’ met ieder hun eigen deskundigheid. Welk teamlid wordt ingeschakeld hangt af
van de ondersteuningsvraag van school, ouder en kind. De adviseur Passend Onderwijs coördineert
de inzet van het expertteam. Deze adviseur is vanuit ‘Samenwerkingsverband PPO Regio Leiden’
betrokken bij de basisschool van uw kind.
Wanneer wordt het expertteam ingeschakeld?
Het expertteam kan worden ingeschakeld als de basisschool vragen heeft over het bieden van goed
(dus passend) onderwijs aan uw kind. Ook als u hier zelf vragen over heeft kan het expertteam
worden ingeschakeld.
Hoe wordt het expertteam ingeschakeld?
Inzet vanuit het expertteam wordt aangevraagd met een aanmeldingsformulier. De basisschool vult
dit, met u of in overleg met u, in. Als u de aanvraag ondertekent wordt deze doorgestuurd naar het
expertteam.
Wat doet het expertteam?
Wat het expertteam doet hangt af van de vraag en wensen van school, ouders en kind.
Het expertteamlid vormt zich een beeld van uw kind door gesprekken met u, met de school en
mogelijk ook met uw kind. De informatie die al beschikbaar is over uw kind zal door het
expertteamlid doorgenomen worden zodat zij goed geïnformeerd is. Hierbij kunt u denken aan
rapporten, toets scores, verslagen enz.. Meestal wordt er ook een observatie in de klas gedaan.
Als de ondersteuningsvraag helder is, wordt met de school én de ouders bepaald wat een goede
vervolgstap is om de ontwikkeling van uw kind een stimulans te geven. Vaak krijgt de leraar door
inzet van het expertteam voldoende handvatten om uw kind weer goed te begeleiden.
Wilt u meer informatie?
Meer informatie over het Samenwerkingsverband PPO Regio Leiden vindt u op de website
www.pporegioleiden.nl . U kunt ook bellen met de adviseur Passend Onderwijs die aan de school van
uw kind verbonden is. De basisschool van uw kind heeft de contactgegevens van de adviseur maar
ook op de website van het Samenwerkingsverband kunt u naam en telefoonnummer vinden.
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