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Nieuwe versie toelatingsbeleid aanmelding 2022-2023
In de eerste week van de zomervakantie zijn de nieuwe versies van het PO-VO
beleid via de mail gestuurd. De werkgroep PO-VO in de provincie Groningen
heeft wederom alle input verwerkt tot een nieuwe versie van het
toelatingsbeleid, de transitiekalender en de ouderversie. Het betreft de
aanmelding voor het schooljaar 2022-2023. Via 'lees meer' kom je op
onze website waar de nieuwe documenten ook te vinden zijn.

Lees meer

Evaluatie TLV module Indigo
Zoals eerder gemeld, hebben we voor de zomer de TLV module van Indigo
geëvalueerd, samen met een groep gedragsdeskundigen uit PO & VO
Ommelanden, ECT-ers en de CvA. ‘Overall’ zijn de ervaringen met de TLV
module positief.
Wat hebben we sinds de implementatie reeds verbeterd?
instructiefilmpjes per tabblad (door Anouk Hindriksen);
alle i-tjes (instructie) beter gevuld;
e-learning doelgroepenmodel beschikbaar gesteld (m.n. voor regulier
onderwijs);
verbeteringen aangebracht in de uitgaande brieven.
Belangrijkste verbeterpunt wat in Indigo opgepakt wordt, is de overstap van
po/so/sbo naar vso. Deze overstap bleek helaas complexer te realiseren dan
verwacht en vraagt meer tijd.
Het werken met één inlog voor ortho's die in verschillende swv’s werken is
technisch wel mogelijk, maar vraagt ook beheer op afstand. Dat is op dit
moment nog niet ingeregeld voor alledrie de swv's (wel voor VO Stad, zie
verderop in deze nieuwsbrief).

Lees meer

Ingesproken presentatie handreiking TLV & gebruik TLV module Indigo
Naast de instructiefilmpjes is er ook een TLV presentatie ingesproken. Hierin
staan de 'highlights' van de nieuwe handreiking en aandachtspunten bij het
gebruik van de TLV module Indigo. In de presentatie kun je klikken op de
button van de speaker en vervolgens op ‘play’. De presentatie staat ook op
onze website en op de portal passendonderwijsgroningen.nl onder de button
CvA. Via 'lees meer' vind je de presentatie.

Beheer accounts Indigo op afstand
Vanaf dit schooljaar is het beheer van accounts in Indigo voor ons swv op
afstand geplaatst. Dat betekent dat je de aanvraag of wijziging van een
account direct bij Indigo kunt doen. De service van Indigo is bereikbaar via:
E-mail: support@tolteek.nl
Tel.nr.: 085 301 54 28
Bij een aanvraag dienen de volgende gegevens te worden aangeleverd:
Voornaam
Achternaam
Functie
Scho(o)l(en) waarvoor de contactpersoon toegang heeft
Traject(en) waarvoor contactpersoon toegang heeft
Rechten per traject (lezen, schrijven of verzenden)
E-mailadres
Optioneel: telefoonnummer
Optioneel: twee factor authenticatie (aanbevolen)
Indigo voert vervolgens een check op rechtmatigheid uit. Bovenstaande geldt
vooralsnog alleen voor de scholen, voor Leerplicht (en op termijn mogelijk
andere partijen) verloopt de aanvraag nog steeds via het swv.

Instructiefilmpjes verzuim Indigo & dossier kopiëren
Naast de reeds bestaande instructiefilmpjes over de TLV module in Indigo, zijn
er nu ook - met dank aan Nel Bakker - instructiefilmpjes beschikbaar over het
invullen van het verzuimdossier én het kopiëren van een dossier in Indigo. Je
vindt de filmpjes onder de blauwe 'Instructies' knop in het verzuimdossier
('kopiëren dossier' vind je ook bij de instructie van de ECT module).
Ze zijn ook terug te vinden op de kennisbank in Indigo (zie 'lees meer'). Via de
links hieronder vind je ze ook:
instructie invullen verzuim
instructie kopiëren dossier

Lees meer

Doorstart: nieuw traject binnen het OPDC
Leerlingen in dit traject zijn door hun complexe (doorgaans
psychische/psychiatrische) problematiek niet in staat een schoolgebouw te
bezoeken maar staan wel ingeschreven bij een school (VSO of regulier).
Binnen Doorstart worden leerlingen individueel ambulant begeleid door
daarvoor speciaal aangestelde medewerkers in het OPDC. Alle leerlingen in de
Doorstart hebben een Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) dat vanuit het
OPDC periodiek wordt geëvalueerd en bijgesteld.
Met de plaatsing in Doorstart voorkomen we vrijstellingen en absoluut verzuim
(niet ingeschreven leerlingen) en bestrijden we schoolverzuim. Op deze wijze
willen we vanuit de onderwijskant zicht en grip houden op alle jongeren van
12-18 jaar en bevorderen we maatwerk. Leerlingen voor Doorstart worden
altijd door/via een ECT-er aangemeld bij het OPDC. Via 'lees meer' vind je het
memo wat eerder hierover aan de ondersteuningsteams is gestuurd.

Lees meer

Jaarkalender SWV voor de scholen
Op de website van het swv (zie 'lees meer') vind je de nieuwe jaarkalender
voor de scholen voor schooljaar 2021-2022. In deze kalender vind je alle
geplande activiteiten van het swv, zoals bijv. de opvraagmomenten voor de
thuiszittersregistratie t.b.v. de inspectie, alle bijeenkomsten voor de
ondersteuningscoördinatoren en voor de aandachtsfunctionarissen
hoogbegaafdheid.

Lees meer

Jaarverslag kartrekkers hoogbegaafdheid (HB)
Net als vorig jaar heeft de groep kartrekkers hoogbegaafdheid het jaarverslag
opgeleverd met een verantwoording van alle activiteiten in het kader van HB.
Op de website is ook een beschrijving van alle HB-pilots op de scholen te
vinden incl. tussentijdse evaluatie/feedback. Meer weten? Klik op 'lees
meer'.

Lees meer

Standpunt SWV inzake particulier onderwijs
Met enige regelmaat komen bij het swv verzoeken binnen om de kosten voor
particulier onderwijs te vergoeden. De wettelijke richtlijn is helder:
particulier onderwijs mag niet worden bekostigd met middelen die het
onderwijs (samenwerkingsverband en/of het schoolbestuur) ontvangt. Via 'lees
meer' vind je een nadere onderbouwing van deze richtlijn vanuit het swv.

Lees meer

Overgang VO - HBO/WO
Om (aankomende) studenten met o.a. een fysieke beperking, met
psychische/chronische ziekte, of die mantelzorg verlenen beter te informeren
over (financiële) ondersteuning die beschikbaar is, heeft het Expertisecentrum
inclusief onderwijs de website www.hogeronderwijstoegankelijk.nl
gelanceerd. De website wil een brug slaan tussen een belemmering/diagnose
waar een (aankomende) student mee te maken heeft en informatie geven
over de aanpassingen die hiervoor beschikbaar zijn.

Lees meer
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