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NIEUWSBRIEF 

Voorlichting Indigo 
 
Digitalisering via Indigo 4 april 2019  

Ingaande 6 mei 2019 gaan we voor het aan-
vragen van de 'Toelaatbaarheidsverklaringen 
SBO/SO' binnen ons samenwerkingsverband 
(SWV 22.01 PO) werken met de TLV-module in 
het programma Indigo. Indigo is ontwikkeld 
door Jan Hendrik Hooghiemstra van Tolteek. 
Hij zal de presentatie verzorgen in samenwer-
king met de Commissie van Toelaatbaarheid.  
Het programma voldoet aan alle AVG voor-
waarden  

Om alle directbetrokkenen zo goed mogelijk 
te informeren, organiseren we een voorlich-
ting op 4 april 2019 van 13.00 uur tot 14.00 
uur in MFA Het Schakelveld, Witterhoofdweg 
1a, Assen. 
  
Iedere onderwijscollega die een actieve rol 
heeft bij het indienen van tlv-aanvragen bij 
SWV 22.01 PO en/of bij de terugkoppeling van 
de besluiten over de tlv-aanvragen, is 
uitgenodigd aanwezig te zijn bij deze voor-
lichtingsmiddag. In verband met de ruimte die 
gereserveerd is, ontvangen we graag uw op-
gave vooraf via 
https://www.passendonderwijs-vo-22-
01.nl/scholingen-en-activitei-
ten/po/voorlichting-indigo-tlv-aanvragen 
  
Via deze uitnodiging proberen we zoveel 
mogelijk mensen te bereiken binnen ons 
samenwerkingsverband. Ken jij een collega die 
geen uitnodiging heeft ontvangen, maar deze 
wel had moeten hebben of voor wie dat wen-
selijk is, wil je diegene dan op de voorlichtings-
middag attenderen? Hartelijk dank! 

 
 

Aanbevolen: Themamiddag ERWD 
20 maart  
 
Op 20 maart a.s. organiseert het 
Samenwerkingsverband de jaarlijkse 
themamiddag!  
 

Voor de vier doelgroepen (onderbouw, 
middenbouw, bovenbouw en 
orthopedagogen) zijn er weer leuke, leerzame 
masterclasses te volgen.  
De inschrijvingen verlopen goed, enkele 
masterclasses zijn bijna vol. 
 

Er is nog wat meer plaats bij de Masterclass 
Bovenbouw welke verzorgd wordt door Bronja 
Versteeg. Voor meer informatie en inschrijving 
ga je naar: https://www.passendonderwijs-vo-
22-01.nl/scholingen-en-
activiteiten/po/themamiddag-swv-po-22-01-
erwd-20-maart-2019/masterclass-
bovenbouw-begripsvorming-en-handelend-
rekenen-in-de-bovenbouw Naast het volgen 
van de masterclass kan het ontmoeten van 
collega’s van andere scholen ook een 
verrijking zijn. Graag tot dan! 
 
 

Jaarverslag CvT 2017 - 2018 
 

De inhoud van het jaarverslag van de 
Commissie van Toelaatbaarheid 2017-2018 is 
beschikbaar via 
https://www.passendonderwijs-po-22-
01.nl/documenten/jaarverslagen/85-
jaarverslagcvt-2017-2018-swv-po2201 

 

Informatie over het samenwerkingsverband 

passend onderwijs en aanmelden nieuwsbrief: 

https://www.passendonderwijs-po-22-01.nl/ 
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