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	Ruimte voor titel: Overstap naar een andere school
	Doelen: -         Ouders/ opvoedingsverantwoordelijken  voelen zich ondersteund. -         Ouders maken een bewuste keuze bij de overstap naar een andere school. -         Leerlingen voelen zich omringd door een netwerk.-         Leerlingen zijn betrokken bij de overstap.   
	Verloop: 1.         Algemeen - Zet in op het optimaal oriënteren van leerlingen naargelang hun vaardigheden, talenten en interesses. - Geef, samen met de zorgcoördinator en/of het CLB, zowel de ouders als de leerlingen correcte, eenduidige en duidelijke informatie zodat ze een bewuste en doordachte keuze kunnen maken. - Het advies is het resultaat van een zorgtraject dat, al dan niet ondersteund door externe partners, samen met het CLB en de ouders wordt afgelegd. Bij de overstap naar een andere school hanteer je de principes van handelingsgericht werken. -Je houdt rekening met de wensen van de ouders en van het kind. -In het kader van nazorg hou je contact met de oud-leerlingen en hun ouders en volg je hun schoolcarrière nog een zekere tijd op.  2.         Stappenplan voor een overstap Een goede rolafstemming tussen de leerkracht, de zorgcoördinator en het CLB is aangewezen.  - Maak een analyse waarbij alle partijen (ouder, kind, school, externen, ...) worden gehoord.- Bepaal de keuzemogelijkheden: Welke school is op dit moment een goede plek voor dit kind?- Voer over de overstap de nodige gesprekken met ouders en kind.- Bereid de overstap goed voor en begeleid waar nodig via bijvoorbeeld een kennismakingsbezoek op de nieuwe school, een verkenning van het traject naar de nieuwe school, … Bepaal de timing en vraag de ouder op welke manier hij of zij het best kan worden ondersteund.- Zorg voor nazorg en hou contact met de nieuwe school, met de ouder en het kind, en dit gedurende enige tijd na de overstap.
	Partners: Zorgteam, leerkrachten. CLB, ouders, leerlingen, ondersteuners, eventueel andere betrokken partners als revalidatiecentrum, thuisbegeleiding, ...
	Tips en aandachtspunten: Informeer ouders over het onderwijssysteem, over de organisatie en pedagogische visie van de andere school/scholen, over de schoolkosten, ...
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