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Aanmeldprocedure Spinaker voor een PO-VSO verwijzing  
  

Stap 1:  Is er door de huidige school een advies voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) gegeven? U kunt 

contact opnemen met de Spinaker voor een informatie gesprek met de Teamleider. Tijdens dit gesprek ontvangt u 

het inschrijfformulier en de aanmeldprocedure.  

Op de informatiemiddag wordt het inschrijfformulier en de aanmeldprocedure uitgereikt. Bent u niet geweest? 

Neem via onderstaand nummer contact met ons op en u krijgt het alsnog toegestuurd.   

 

Stap 2: De school van herkomst levert de volgende informatie in een compleet pakket aan 

 Platformformulier PO/VO (ingevuld door huidige school)  

 OPP en Groeidocument (ingevuld door huidige school) Een recent ondertekend en origineel exemplaar 

met hierin vermeld de motivatie van de leerling en zijn/haar ouders ten aanzien van de keuze VSO  

 Rapportage IQ-meting (niet ouder dan 5 jaar (WISC-III, NIO, etc.)  

 Indien aanwezig dyslexie verklaring   

 Uitdraai LVS waaruit de schoolprestaties blijken (waaronder eindtoets, groep 8)  

 Overzicht van ingezette hulp/contactpersonen. Indien aanwezig rapportage hiervan 

(voortgangsrapportage, evaluatie behandelplan, etc.).  

 Indien aanwezig: rapportage diagnostisch onderzoek 

 Evt. overige belangrijke informatie (specifieke afspraken, schorsingen etc.)  

 

Stap 3: Verstuur de bovenstaande gegevens naar de Spinaker (bij voorkeur digitaal) 

VSO de Spinaker                                  spinaker.vsohoorn@ronduitonderwijs.nl  

 o.v.v. Aanmelding                                          (Onder vermelding van “aanmelding Spinaker”)  

Postbus 2032 

1620 EA Hoorn  

0229-210894  

  

Stap 4:  Aan de hand van het verkregen informatiepakket wordt er een start ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) 

opgesteld. In de Commissie van Begeleiding wordt er besproken of de Spinaker een passende onderwijsplek kan 

bieden 

Stap 5:  Op basis van het opgestelde OPP van de Spinaker en het informatiepakket van de huidige school wordt 

er een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aangevraagd. Dit gebeurt bij het samenwerkingsverband waar de leerling 

woonachtig is. Ouders ontvangen van het samenwerkingsverband bericht als de TLV wordt toegekend 

Stap 6: De inschrijving is definitief wanneer de Spinaker de TLV heeft ontvangen 

Stap 7: Er vindt een intake gesprek plaats met de mentor bij de start van het schooljaar. Hierin wordt de start van 

het OPP besproken en ondertekend. (hiervoor ontvangt u een uitnodiging)  

 


