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Toelatingsprocedure groep 8 
met ondersteuningsbehoefte

 Oriëntatiegesprek
Voor leerlingen met een intensieve onderwijs- en/of ondersteuningsbehoefte uit Zuid-

Kennemerland (incl. Velsen) is het van belang om al zo vroeg mogelijk te beoordelen of onze 

school passend zou kunnen zijn en of zij kunnen worden toegelaten. Leerlingen uit deze  

regio met een extra ondersteuningsbehoefte kunnen daarom vanaf 1 november 2021 via  

info@sagadriehuis.nl vragen om een oriëntatiegesprek waarin we alvast oriënterend 

bespreken of Saga de juiste ondersteuning kan bieden.

 MDO-O gesprek
Als ouders/verzorgers en leerling na het oriëntatiegesprek nog steeds geïnteresseerd zijn, 

vragen zij samen met de school van herkomst een multidisciplinair overdrachtsgesprek 

(mdo-o) aan bij Saga. Tijdens het mdo zijn aanwezig, ouders/verzorgers, de leerling, 

IB-er en/of zorgcoördinator en/of trajectbegeleider van de huidige school en de 

ondersteuningscoördinator van Saga. Als er aanleiding voor is, woont een lid van het 

kernteam van het SWV het mdo-o ook bij. 

Voorafgaand aan dit gesprek:

1. heeft de leerling deelgenomen aan een challenge middag;
2. zijn de onderstaande documenten aangeleverd:
 a. Het ingevulde mdo-o formulier

 b. Het OPP van de basisschool met de al ingezette ondersteuning en interventies

 c. De ingevulde schoolse vaardigheidslijst 

 d. De motivatiebrief voor Agora- onderwijs door de leerling

 e. Andere documenten die wij eventueel nog nodig hebben en bij u opvragen 

 

Als aan deze toelatingscriteria niet is voldaan, wordt de aanmelding niet in behandeling 

genomen. 

Uit de antwoorden in het oriëntatiegesprek en het mdo-o, alsmede eventueel nader onderzoek, 

moet blijken dat zowel volgens leerling als ouders/verzorgers het Agora-onderwijs bij de 

leerling past. 

Tijdens het mdo-o en gedurende de onderzoeksfase kijkt Saga samen met u en de betrokken 

deskundigen of wij de gevraagde ondersteuning kunnen leveren.

De deadline voor aanmelding van leerlingen met een MDO-traject is 7 februari 2022.  

Deze leerlingen horen uiterlijk 18 februari 2022 of zij geplaatst zijn. 
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