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Reguliere basisschool

Voorschoolse voorziening

Uw kind bezoekt een voorschoolse voorziening en maakt de overstap naar regulier onderwijs. Uw kind heeft specifieke
ondersteuning nodig. De school of
voorziening gaat hier met u over in
gesprek en onderzoekt een passend
aanbod.

Uw kind bezoekt een voorschoolse voorziening
en wordt 4 jaar. Er wordt gezocht naar een school
die past bij de onderwijsbehoeften van uw kind.
Wat is er nodig aan (tijdelijke) extra
ondersteuning binnen het speciaal (basis)
onderwijs (SBO)?
Als de uitstroom naar onderwijs niet duidelijk is,
kan advies worden gevraagd aan het Steunpunt
PO door de voorschoolse voorziening via Indigo.

Specifieke voorschoolse voorziening

Begeleider onderwijs
Als blijkt dat er meer expertise nodig
is kan de school een beroep doen op
de (senior) begeleider onderwijs die
aan de school verbonden is. Zo nodig wordt een collega met specifieke
expertise van het SWV betrokken.

Door de school wordt een toelaatbaarheidsverklaring (TLV)
bij afdeling Toeleiding aangevraagd. Zie route TLV-aanvraag.

Route TLV-aanvraag: aanmelden bij Indigo
Voor aanvragen Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) door de toekomstige school wordt het
dossier met relevante stukken geupload via applicatie indigo
accountindigo@passendonderwijs-almere.nl Graag minimaal 10 weken voor de start van
het beoogde onderwijs aanvragen.
* Deze route geldt niet voor kinderen met slechthorendheid/doofheid/taalontwikkelingsstoornissen. Zie voor meer informatie over
route voor deze doelgroep: passendonderwijs-almere.nl/documentenpagina/cluster-2-auditieve-en-of-communicatieve-beperking
versie november 2021

Uw kind bezoekt een gespecialiseerde, (medische,) voorschoolse
voorziening en wordt 4 jaar. Naast
de specifieke onderwijsbehoeften
is er meer ondersteuning nodig.
Hoe wordt dit gerealiseerd: (tijdelijk) extra ondersteuning binnen
het S(B)O, soms in samenwerking
met jeugdhulp.
Door de school wordt een
toelaatbaarheidsverklaring
(TLV) bij het SWV PO Almere
aangevraagd. Tijdens het
(integrale) overleg zal indien
nodig de indicatie voor de
jeugdhulp besproken worden.

postadres Postbus 10130 • 1301 AC Almere
bezoekadres Grote Markt 2 • 1315 JG Almere
www.passendonderwijs-almere.nl
T 036 76 70 200
E info@passendonderwijs-almere.nl

