
 

 
 

PROTOCOL SWV Rijn & Gelderse Vallei – 24 april 2020 
 

Voor iedereen geldt: blijf en werk zoveel mogelijk thuis. 
Hiermee worden “verkeersbewegingen” zo veel mogelijk beperkt en dus 
besmetting voorkomen.  
 

Na overleg met de schoolbesturen is het volgende besloten:  

• steunpuntcoördinatoren en steunpuntteamleden blijven na 11 mei thuis werken;  

• steunpuntcoördinatoren en steunpuntteamleden nemen contact op met scholen t.b.v. 
vragen om ondersteuning e.d.; 

• steunpuntcoördinatoren nemen online/digitaal/telefonisch deel aan 
ondersteuningsteambesprekingen.  

• in de eerste week zult u door een van de steunpuntteamleden gebeld t.b.v. afstemming 
en vragen;  

• schoolondersteuners kunnen – net als altijd – rechtstreeks benaderd met vragen; 

• themaspecialisten die al betrokken waren bij leerlingen, kunnen rechtstreeks benaderd 
worden;  

• nieuwe vragen rondom leerlingen kunnen neergelegd worden bij de 
steunpuntcoördinator, zonder het gebruikelijk groeidocument. Alleen indien er sprake is 
van een tlv aanvraag dan is dit wel nodig.  

• inzet van medewerkers is gericht zijn op de kerntaak (ieder kind verdient het beste 
onderwijs, thuis nabij) in combinatie met wat deze tijd van ons vraagt: ondersteuning ten 
behoeve van leerkrachten en kinderen op een zo efficiënt mogelijke manier om zoveel 
als mogelijk tegemoet te komen aan de vragen en zorgen die zullen ontstaan of al zijn 
ontstaan met het open gaan van de scholen. In uitzonderlijke situaties kunnen 
medewerkers van de ondersteuningsorganisatie ingezet worden op een school. Dit kan 
alleen na overleg met de steunpuntcoördinator.  

 
Een handreiking voor scholen bij de start op 11 mei is gemaakt door leden van het samenwerkings-
verband. Deze wordt als bijlage meegestuurd.  
 

Algemene maatregelen geldend voor iedereen, gelden ook voor onze medewerkers. Het naleven van 
deze maatregelen zijn een waarborg voor de veiligheid van de leden van het steunpunt en de 
medewerkers van de scholen.  
 

Na 19 mei  
Indien de maatregelen verruimd worden na 19 mei en thuiswerken wordt niet meer aanbevolen,  
dan zullen steunpuntteamleden c.q. coördinatoren weer naar het werk komen en dus ook naar 
scholen. Uiteraard zullen de dan aanbevolen maatregelen en veiligheidsprotocollen uitgevoerd en 
nageleefd worden en wordt dit protocol aangepast.  
 

Tot slot  
Een aantal medewerkers van het samenwerkingsverband is vanaf 4 mei weer aan het werk. Indien 
contact gewenst is: we zijn in ieder geval bereikbaar via 0318-675180 en wij zorgen dat er contact 
opgenomen wordt.  
 
Thea de Graaf  
Directeur bestuurder SWV Rijn & Gelderse Vallei  


