
 

 

 

 per leerl  

 140€                       

 210€                       toelichting:  

 totaal  nee Aankruisen indien van toepassing

 0,00 Getallen. Alleen cijfers invullen, geen (lees-)tekens.

  -€               Euro's. Alleen cijfers invullen (geen decimalen)

Tekstvak

     

1 Allocatie middelen  

1.1. De scholen beheren zelf alle middelen. nee S.v.p. aankruisen welke stelling van toepassing is.

1.2. De scholen beheren een deel zelf, een deel door het bestuur.  nee (meerdere antwoorden tegelijkertijd is mogelijk).

1.3. Het bestuur beheert de middelen voor extra ondersteuning.  nee

1.4. De middelen voor extra ondersteuning worden geheel of gedeeltelijk nee

 overgedragen aan een bovenbestuurlijk steunpunt of loket.  

  

1.5. Indien 1.4 van toepassing is: dit betreft middelen voor: bedrag:

1.5.1. de organisatie van het loket  nee -€                                   

1.5.2. de (loon-)kosten van ambulante begeleiders  nee -€                                   

1.5.3. de bekostiging van arrangementen van leerlingen   nee -€                                     

1.5.4. overig  nee -€                                   

 tot -€                                   

2  Route en organisatie bij het arrangeren
2.1. De school arrangeert zelf/organiseert zelf extra ondersteuning. nee

2.2. De school vraagt een arrangement aan bij het bestuur. nee  

2.3. De school regelt eenvoudige arrangementen zelf, nee

en vraagt complexe (of dure) arrangementen aan.

3 Expertise in eigen dienst  (indien van toepassing)

3.1. 0,00 fte

3.2. 0,00 fte Indien dit vanuit een steunpunt/loket wordt georganiseerd: alleen de totalen

3.3. 0,00 fte van het steunpunt opgeven.

3.4. Orthopedagoog/psycholoog 0,00 fte

3.5. Overig, nl. 0,00 fte  

 0,00 totaal

3.6. Loonkosten (bovenschoolse) expertise in eigen dienst -€                                   Uitsluitend in eigen dienst, niet van gezamenlijk loket.

4 Personeelsformatie scholen     

4.1. Bezetting aan interne begeleiding (IB)  IB 0,00 fte

4.2. Overige personeelsformatie gerelateerd aan passend onderwijs

 (functies of taken) 0,00 fte

 0,00 fte

 0,00 fte

 0,00 fte

0,00 fte

 0,00 fte

0,00

0,00

5  Middelen ingezet in de scholen voor:

5.1. onderzoek (t.b.v. individuele leerlingen) -€                                   

5.2. scholing/professionalisering -€                                   

5.3. arrangementen van leerlingen uitgevoerd door derden op factuur -€                                   

 5.4. aanpassingen en materialen -€                                   

-€                                   

6 Organisatieuitgaven

6.1. collectieve scholing/professionalisering -€                                   

6.2. netwerk interne begeleiding -€                                   

6.3. bovenschoolse coördinatie -€                                   

-€                                   

7 Overige, niet vermelde uitgaven

7.1. -€                                   

7.2. -€                                   

7.3. -€                                   

-€                                   

Totaal vermelde uitgaven -€                                  

ontvangen ondersteuningsmiddelen -€                                  

verschil -€                                  

Toelichting op het verschil

nee Dit betreft de loonkosten van de personeelsformatie in de scholen

nee Anders, nl

8 Balans

 hoogte (bestemmings-) reserve passend onderwijs, stand 31 december 2019 -€                                   

De ondersteuningsmiddelen vanuit het samenwerkingsverband zijn geoormerkt. 

Restanten kunnen worden ondergebracht in een voorziening of bestemmingsreserve.

9 Gerealiseerde extra ondersteuning (arrangementen)
 Totaal aantal gerealiseerde arrangementen.

Aantal arrangementen voor individuele leerlingen.

Aantal groepsarrangementen.

Overig

Aantal arrangementen i.v.m. onderwijsbehoefte op cognitief/leergebied.

Aantal arrangementen i.v.m. onderwijsbehoefte op het gebied van gedrag.

Aantal arrangementen t.b.v. leerkrachtondersteuning ("extra handjes").

 

overig

onderwijsassistent

gedragsspecialist

taal/leesspecialist

rekenspecialist

S.v.p. totale bezetting van de scholen in fte's weergeven.

remedial teacher Bij sommige taken (zoals van specialismen) is dit niet de betrekkingsomvang,

leraar plusklas maar de omvang van de ambulante taakuren.

Ambulante begeleiders/onderwijsondersteuners.

Adviseurs passend onderwijs ("APO" of vergelijkbaar)

Bovenschoolse staffunctie en/of zorgcoördinator

extra ondersteuning -€                             

-€                             

naam loket/steunpunt

BV-nummer

leerlingen 1-10-20xx

Toegekende middelen

basisondersteuning -€                             

Verantwoording inzet van ondersteuningsmiddelen regulier basisonderwijs Schooljaar xx

 

naam bestuur


