Toelaatbaarheidsverklaring
De commissie toelaatbaarheidsverklaringen bepaalt of uw kind
toelaatbaar is in het speciaal basisonderwijs (sbo) of speciaal
onderwijs (so). Deze commissie bestaat uit een orthopedagoog*
en een trajectmedewerker** van Sine Limite, een jeugdarts van
de GGD, gezinscoach en een directeur van één van de basisscholen
in ons samenwerkingsverband.
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