Toeleiding
Betrokken partijen hebben overeenstemming dat S2C passend kan zijn bij de hulpvraag:
- Jongere voldoet aan de aanmeldcriteria van School2Care

*1

- Jongere is besproken in het ZAT (indien onderwijs betrokken)

*2

- Betrokken hulpverlening is op de hoogte en onderschrijft de aanmelding
- Ouders/voogd hebben toestemming gegeven voor de aanmelding en delen van informatie in de
Toeleiding School2Care en hebben de 'Toestemmingsverklaring Toeleiding S2C' ondertekend

Aanvraag wordt door toeleverende school en hulpverlening voorbereid en ingediend bij SWV
POA en/of S2C en bevat:
- Volledig ingevuld formulier TLV-TLO aanvraag' (indien onderwijs betrokken) *3
- Dossier wordt aangeleverd zoals aangegeven op formulier 'TLV-TLO aanvraag'
- Dossier wordt aangevuld met alle relevante stukken vanuit onderwijs en betrokken jeugdhulpverlening

Vraag komt binnen bij SWV-POA en/of School2Care
en wordt voorbereid voor inbreng Toeleiding School2Care:

*4

- SWV POA & S2C melden aan elkaar de aanmelding en bereiden het vervolg in gezamenlijkheid voor
- Aanvraag wordt voorbereid voor Toeleiding S2C

*5

Bespreking Tweewekelijkse 'Toeleiding S2C':
- Deelnemers ontvangen informatie ter voorbereiding
- SWV POA & S2C lichten de aanvraag toe; school of hulpverlening kan gevraagd worden deel te nemen
- Gezamenlijk wordt gewogen of S2C het passende antwoord is op de ondersteuningsbehoefte
- Terugkoppeling over de uitspraak wordt dezelfde dag gegeven aan het sociale en professionele
netwerk

Indien de jongere geplaatst wordt bij School2Care,
start de intakeprocedure School2Care

*6

* Zie document ‘Aanmeldcriteria School2Care Almere’
*2 Indien de jongere niet staat ingeschreven op een onderwijsinstelling, kan betrokken jeugdhulpverlening de aanvraag voorbereiden en indienen.
Neem voor ondersteuning contact op met de gedragsdeskundige van School2Care
*3 http://www.passendonderwijs-almere.nl/voor-scholen/formulieren-documenten/
*4 aanvraagtlv@passendonderwijs-almere.nl en/of d.melgers@eduvier.nl
*5 Deelnemers Toeleiding School2Care Almere zijn: Schoolleider S2C en/of gedragsdeskundige S2C, jeugdarts JGZ Almere, medewerker jeugdhulp
en/of gedragsdeskundige JGZ Almere, leerplichtambtenaar, medewerker SAVE, brandpuntfunctionaris Jeugd gemeente Almere en medewerker
toeleiding POA
*6 Zie document ‘Intakeprocedure School2Care Almere’

