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SYMBIOSE-OVEREENKOMST 
TIJDELIJKE PLAATSING HB+
Datum:

Betreft: [naam leerling]

Partijen:

Naam bevoegd gezag ontvangende school

Naam en adres ontvangende school

Naam directeur ontvangende school

Naam bevoegd gezag school van inschrijving

Naam en adres school van inschrijving

Naam directeur school van inschrijving

Naam ouders / verzorgers

Naam directeur RSV Breda PO
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1. Doel van de overeenkomst
• Partijen gaan een samenwerking aan met als doel leerling in staat te stellen voor een periode van 

maximaal 6 maanden onderwijs te volgen binnen de HB+ voorziening. 
• De school van herkomst  houdt verantwoordelijkheid en zorgplicht voor het op basis van het ont-

wikkelperspectief van de leerling uit te voeren onderwijsprogramma.

2.   Het onderwijsprogramma
• De ontvangende school  zal ten behoeve van de genoemde leerling het onderwijsprogramma, 

conform OPP, verzorgen.
• Het onderwijsprogramma wordt uitgevoerd door leerkrachten van de ontvangende school, waar 

nodig met inzet van onderwijsondersteunend personeel.

3.    Overdracht van middelen
• Voor de uitvoering van het onderwijsprogramma, zoals beschreven, is de financiële  regeling van 

RSV Breda PO 3003 van toepassing, op basis van het arrangement hoogbegaafd intensief, tijdelij-
ke plaatsing andere voorziening.

• De basisondersteuning wordt door de basisschool van herkomst voor de duur van het arrange-
ment overgedragen aan de school die de tijdelijke voorziening verzorgt. 

 
4.   Medewerking aan wettelijke verplichtingen
De ontvangende school verleent, waar nodig, haar medewerking om de school van inschrijving  in staat 
te stellen haar wettelijke verplichtingen na te komen met betrekking tot de leerling ten behoeve van 
wie de samenwerking is aangegaan. Dit betreft in het bijzonder:
• Het nakomen, evalueren en/of bijstellen van het ontwikkelperspectief en/of op basis daarvan 

vastgelegde afspraken;
• Informatieverstrekking en verantwoording aan de onderwijsinspectie.

De partijen zijn het volgende overeengekomen:

Doel van de overeenkomst
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Algemene afspraken waaronder:

Ingangsdatum
Einddatum
Planning evaluatiegesprek
Betrokkenheid ouders bij evaluatie
Beschrijving onderwijsaanbod
Verwachtingen overdracht informatie na positief besluit
Verwachtingen betrokkenheid bij aanvraag TLV of arran-
gement
Moment van inschrijving

5.   Duur van de overeenkomst 

• Deze overeenkomst gaat in per [datum invullen]:                   
en heeft een duur van [termijn invullen]: 

• Deze overeenkomst is op [datum invullen]:                        
in tweevoud door daartoe bevoegde personen ondertekend:

Directeur school van overeenkomst 
handtekening

Directeur ontvangende school 
handtekening

Directeur samenwerkingsverband
handtekening

Ouders / verzorgers 
handtekening
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