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DOEKAART MAGISGROEP (DEELTIJD MHB-VOORZIENING) 

Nr Fase Stappen 
1 Aanleiding - het startgesprek is gevoerd 

- tijdens het startgesprek is gesproken over de gepleegde interventies 
door de school en de effecten hiervan 
- tijdens het startgesprek is gezamenlijk besloten tot voordracht van de 
leerling aan de Magisgroep 
- mogelijk is hier een A&O-traject aan vooraf gegaan  

2 Besluit - de consulent stemt met de coördinator van de Magisgroepen af over 
de beschikbare plekken 
- bij instemming van de coördinator schrijft de consulent – op basis van 
input van de leerling, de ouders en de school - een positief advies en 
plaatst deze in Onderwijs Transparant 

3 Aanvraag - school doet een aanvraag voor een arrangement in Onderwijs 
Transparant  
- school kiest hier specifiek voor het arrangement Eo_Magis 
- in het kostenvak wordt €0,00 ingevuld 
- het arrangement wordt aangevraagd voor één jaar vanaf het moment 
van toekenning 
- de minimale duur van het Magisarrangement is een half schooljaar 
- school kiest de eigen school als uitvoerder van het arrangement 

4 Controle 
aanvraag 

- Het SWV controleert het dossier op de verplichte onderdelen en kent 
het arrangement formeel toe: 

• Uitdraai LOVS en verslaglegging oudergesprekken 

• Belemmerende en stimulerende factoren 

• Documentatie van gepleegde interventies en de effecten 

• Eventueel aanwezig OPP 

• Aanwezige onderzoeksverslagen 

• Verslag startgesprek en eventueel verslag A&O-traject 

• Positief advies betrokken consulent SWV Utrecht PO 

5 Intake - de leerkracht van de Magisgroep ontvangt het positieve advies via de 
coördinator en nodigt de betrokkenen (eigen leerkracht, eigen IB’er, 
ouders, betrokken consulent) uit voor een intakegesprek. Daar worden 
de doelen voor de leerling vastgesteld en afspraken gemaakt. 

6 Uitvoering - school schrijft binnen 6 weken na toekenning arrangement een OPP 
met daarin de opbrengsten en doelen. 
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- school plant een tussenevaluatie met ouders en de Magisleerkracht. 
De consulent is hierbij aanwezig als hier aanleiding voor is en hoort dit 
uiterlijk een week voor de tussenevaluatie van de IB’er. 
- school zorgt voor aanvullingen in het dossier in Onderwijs 
Transparant. 

6 Afsluiting - er wordt een eindevaluatie gepland met ouders en de 
Magisleerkracht. De consulent is hierbij aanwezig als er een verlenging 
nodig is.  

 


