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Update ondersteuningsprofiel
Net als elk schooljaar, ontvangen we in oktober graag het geactualiseerde
ondersteuningsprofiel van de scholen. Hiermee houden we onze website met
alle profielen up-to-date. Via 'lees meer' kom je op de pagina van onze site
waar de profielen staan, zodat je direct kunt checken of de meest recente
versie op de site van het swv staat.

Lees meer

Jaarverslag SWV VO Groningen Stad 2020-2021
Het beknopte jaarverslag van het swv over schooljaar 2020-2021 is te vinden
op onze website via 'lees meer'. Op de eerste pagina vind je de samenvatting
van het afgelopen schooljaar. Vanaf pagina 2 vindt de geïnteresseerde lezer
n.a.v. de beschreven kengetallen meer duiding en achtergrond in historisch
perspectief.

Lees meer

Dossiers aanleveren voor de instroom VSO RENN4
Voor leerlingen die per 1 februari bij VSO RENN4 zouden moeten instromen, is
de inleverdatum van het TLV-dossier 15 december. Dan heeft VSO nog een
week om alle aanmeldingen te screenen en de drie weken na de kerstvakantie
om alle intakes te doen. Dan kunnen hopelijk alle leerlingen ook starten per 1
februari.

Preventief Intensief Traject (PIT) in Indigo
Om een PIT traject (voorheen PAT) In indigo te starten kan er een ECT dossier
worden aangemaakt waarbij bij 'Case categorie' het PIT kan worden
geselecteerd. Als bijlagen worden dan meegeleverd:
Een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) + recente evaluatie;
Een integrale onderbouwing op basis van het dossier van de leerling.
In de integrale onderbouwing moet duidelijk worden waarom deze leerling
een PIT nodig heeft. De onderbouwing bevat in ieder geval een korte
samenvatting van:
niveau en leerjaar;
schoolloopbaan;
didactisch (en als bekend cognitief) beeld;
gedragskenmerk(en)/ evt. classificatie(s);
ingezette behandeling/hulpverlening en het effect daarvan;
belemmerende en beschermende factoren.
Daarnaast is het belangrijk dat aangegeven wordt wat de huidige school van
plan is om in te zetten aan ondersteuning voor de betreffende leerling.

Verzuim Indigo
Er zijn twee verbeteringen doorgevoerd in de verzuim-module van Indigo. Ten
eerste: indien je een geoorloofde reden voor het verzuim opgeeft (bijv.
ziek/medisch), dan zal de verzuimcategorie automatisch 'n.v.t. ivm vrijstelling
of verzuim' weergeven. Dit om te voorkomen dat hier per ongeluk een andere
categorie wordt aangeklikt, waardoor de leerling ongewild onder de
thuiszittersdefinitie valt.
Ten tweede is nieuw dat indien er een 'reden einde verzuim' wordt ingevuld,
er een controle plaatsvindt op de einddatum. Is die niet ingevuld, dan volgt
een melding. Als de einddatum dan wordt ingevuld, gaat ook de status
automatisch naar ‘Afgemeld’.

Lees meer

Tweefactor authenticatie in Indigo
In Indigo staan veel (bijzondere) persoonsgegevens. Vanuit privacyoverwegingen (AVG) is het belangrijk om deze gevoelige gegevens zo goed
mogelijk te beschermen. Het Indigo account is standaard beveiligd met een
wachtwoord. Voor extra beveiliging kun je het Indigo account voorzien
zogenaamde tweefactor authenticatie. We raden dit aan voor alle gebruikers.
Het is een extra stap, maar absoluut het belang van de privacy van alle
leerlingen in Indigo. Alle medewerkers van bestuur/directie en ECT van het
swv gebruiken tweefactor authenticatie. Hieronder lees je hoe dit in z'n werk
gaat.

Lees meer

Dit gaat via de volgende stappen:
Stap 1 - Installeer de Google Authenticator app op
je smartphone;
Stap 2 - Klik in Indigo je account rechtsboven aan en
vink vervolgens onderaan 'Tweefactor authenticatie
gebruiken' aan (zie afbeelding);
Stap 3 - Druk op 'Opslaan';
Stap 4 - Bij de eerstvolgende keer dat je inlogt dient
Indigo gekoppeld te worden met Google Authenticator
door eenmalig een QR code te scannen in
Authenticator.
Hierna is je account voorzien van tweefactor authenticatie en dien je elke keer bij het
inloggen de Authenticator verificatie code in te voeren.

Vervolg Doorstart
In de vorige nieuwsbrief hebben we reeds het nieuwe traject Doorstart binnen
het OPDC toegelicht. Recent heeft het OPDC ook de procedure voor
aanmeldingen voor Doorstart bekend gemaakt. Deze procedure is nu ook te
vinden op de website van het swv en te vinden via 'lees meer'.
Ten aanzien van het registreren en melden van verzuim binnen het traject
Doorstart zijn inmiddels afspraken gemaakt tussen het OPDC en Leerplicht.

Lees meer

Groningen inspiratieregio 'Met Andere Ogen'
Sinds dit schooljaar is Groningen met het Thuiszitterspact 2.0 toegetreden tot
het inspiratienetwerk 'Met Andere Ogen', een landelijk netwerk in de
verbinding onderwijs & jeugdhulp. Meer hierover in de volgende nieuwsbrief
van het Thuiszitterspact 2.0 of klik op 'lees meer' om het nieuwsbericht van
'Met Andere Ogen' te lezen.

Lees meer

Regeling screenings- en testinstrumenten lwoo & pro schooljaar 2022–2023
De nieuwe regeling screenings- en testinstrumenten lwoo en pro schooljaar
2022–2023 is beschikbaar. De regeling geldt vanaf 1 oktober 2021. Via 'lees
meer' is de nieuwe richtlijn te vinden.

Lees meer
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