Aan te leveren documenten voor de CAT – juli 2014
Binnen Samenwerkingsverband Veld Vaart & Vecht worden verzoeken voor een
toelaatbaarheidsverklaring sbo/so besproken binnen de afdelings-CAT’s. Alle CAT’s hanteren
daarbij dezelfde afspraken rond het aanleveren van documenten en overal worden dezelfde
formulieren gebruikt.

De aanmelding bij de CAT gaat vergezeld van de volgende documenten:
1. Een volledig ingevuld en actueel Ontwikkelingsperspectief
2. Een CAT-aanmeldingsformulier (inclusief onderdeel ‘Instemming ouders’)
3. Een uitdraai van de LVS-gegevens die beschikbaar zijn
4. Een overzicht van de geboden hulp gedurende de hele schoolperiode
5. Informatie over de concrete hulp die het afgelopen half jaar is geboden, inclusief de
resultaten hiervan
6. Relevante onderzoeksverslagen (waaronder tenminste een verslag van een
intelligentieonderzoek)

Hieronder per onderdeel een nadere toelichting
1. Ontwikkelingsperspectief
o De school levert een actueel Ontwikkelingsperspectief aan. Daarbij kan gebruik gemaakt
worden van het eigen format van de school.
o Het OPP bevat tenminste de volgende informatie:
a. persoonlijke gegevens leerling (tenminste naam, geboortedatum)
b. onderbouwing om een OPP te formuleren
c. startdatum OPP
d. een overzicht van belemmerende en bevorderende factoren
e. een beschrijving van de onderwijsbehoeften
f. uitstroomdoelen – vanaf eind groep 5
g. halfjaarlijkse doelen (tenminste in CITO vaardigheidsscores)
h. een beschrijving van de geboden / te bieden ondersteuning (hoe, wie, wat en
wanneer)
i. de tot dit moment bereikte resultaten
2. CAT-aanmeldingsformulier – inclusief ouderinstemming
3. Een uitdraai van de LVS-gegevens die beschikbaar zijn
- De school kan hierbij een uitdraai van het eigen schooladministratiesysteem
aanleveren.
4. Een overzicht van relevante geboden extra ondersteuning gedurende de hele
schoolperiode
- Iedere school kan zelf bepalen hoe deze info wordt aangeleverd. Voor de CAT is een
beknopt overzicht het prettigst.

5. Informatie over de concrete hulp die het afgelopen half jaar is geboden, inclusief de
resultaten hiervan
- De opmerking bij 4 is ook hier van toepassing

