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Geachte mevrouw Scheifes,

Op 9 november heeft het DB van het RSV Breda de projectaanvraag van de sub-regio Breda cluster
Noord West in de vergadering besproken. Het dageli jks bestuur is tot de conclusie gekomen dat de
aanvraag wordt gehonoreerd voor het schooljaar 2oa7-2o:.8. Het dagelijks bestuur heeft welenkele
opmerkingen bi j  de aanvraag, waarvan wordt verwacht dat deze alsnog in de ontwikkeling en
uitvoering van dit schooljaar worden meegenomen.

o Daar waar de gedragsproblemen van het kind ook thuis spelen is het verstandig om de CJG-
er te betrekken bi j  het proces en vanuit de voorl iggende jeugdhulp de begeleiding van de
ouders te organiseren. Dit is ook een kans voor de integratie van onderwijs en jeugdhulp.

. BU ernstigere gedragsproblemen wordt de ondersteuningsorganisatie van het RSV Breda
betrokken om de mogeli jkheden van extra ondersteuning in beeld te kri jgen.

o Er komt meer duideli jkheid over het plan van aanpak en de implementatie op school, om te
voorkomen dat het project een stapeling wordt van casuist iek. Het gaat hierbi j  onder andere
om zaken als het bi jstel len van de interne ondersteuningsstructuur binnen de school en het
borgen van nieuwe kennis en vaardigheden op het niveau van de leerkracht en het team.

o Binnen het project wordt aandacht besteed aan de duurzaamheid van de aanpak en het
onderbrengen in de reguliere bekostigingsstructuurvan het RSV Breda.

Wij gaan er van uit dat u de inhoud van deze brief deelt met de bestuurders binnen uw sub-regio en
de coórdinator passend onderwijs.

l n  d e u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met ijke groet,
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