
Procedure Aanmelding Almeers Talentenlab via Indigo 2021 - 2022 

Nieuwe aanmeldingen  

Nieuwe aanmeldingen gaan helemaal via Indigo, dit is mogelijk vanaf 1 maart 2021. Het 

Talentenlab kan gewoon aangeklikt worden en dan volgt een document dat ingevuld moet 

worden. Het programma wijst zich vanzelf. Het is vergelijkbaar met het oude 

“Aanvraagformulier”. Als bijlage moeten toegevoegd worden: 

 Oudertoestemmingsformulier informatie uitwisseling Almeers Talentenlab 

 LVS 

 DHH 

 Zo mogelijk groepsplannen en onderzoeken 

 Het Toelaatbaarheidsformulier: De orthopedagoog/psycholoog die aan de school 

verbonden is, voegt zelf het Toelaatbaarheidsformulier toe aan Indigo 

Nieuw dit jaar is een ondertekend Oudertoestemmingsformulier informatie uitwisseling 

Almeers Talentenlab en deelname aan het Almeers Talentenlab. In voorgaande jaren werd 

daarvoor het Aanvraagformulier gebruikt. Het Oudertoestemmingsformulier is te vinden in 

Indigo en op de website. 

Aanmeldingen voor leerlingen die dit jaar al deelnemen aan het Almeers Talentenlab 

Voor deze leerlingen geldt een overgangsjaar. De gevraagde bijlagen staan al in ons 

dossier. Voor deze aanmeldingen hoeven alleen de gele vakken ingevuld te worden. Als 

bijlage is verplicht: 

 Oudertoestemmingsformulier informatie uitwisseling Almeers Talentenlab en 

deelname aan het Almeers Talentenlab. 

 Recente uitdraai Leerling Volg Systeem 

 Het Toelaatbaarheidsformulier: De orthopedagoog/psycholoog die aan de school 

verbonden is, voegt zelf het Toelaatbaarheidsformulier toe aan Indigo 

 

Tijdspad Aanmeldprocedure Almeers Talentenlab voor schooljaar 2021 - 2022 

1. Vóór 15 februari 2021: Scholen melden totaal aantal gewenste plaatsen aan 
voor 15 februari 2021 bij talentenlab@passendonderwijs-almere.nl   
 

2. Vanaf 1 maart 2021: Coördinator wijst aantal plaatsen toe aan de scholen rond 
1 maart 2021 
 

3. Tussen 1 maart en 15 april 2021: Scholen bepalen welke leerlingen zij willen 
bespreken met de vaste  Orthopedagoog / Psycholoog van Passend Onderwijs 
Almere voor de toelating. De scholen hebben de relevante gegevens in Indigo 
geüpload voordat de toelaatbaarheidsbespreking plaatsvindt. Na de 
toelaatbaarheidsbespreking en vóór 15 april voegt de orthopedagoog / 
psycholoog van Passend Onderwijs Almere het toelaatbaarheidsformulier toe 
aan Indigo.  

 
Let wel: De plaatsen zijn toegewezen aan de school. Als leerlingen wisselen van 
school kunnen zij de plaats op het Almeers Talentenlab verliezen. 

mailto:talentenlab@passendonderwijs-almere.nl


 
4. Vanaf 7 juni 2021: Scholen krijgen de plaatsingsbrieven voor hun leerlingen, die 

informatie geven zij door aan de ouders. Het Almeers Talentenlab start altijd in 
de tweede week na de zomervakantie.  

 

 

 


