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OPTIMAAL ONDERSTEUNEN TIJDENS CORONA       15 oktober 2020 

Werkwijze tot tenminste 9 november 
 
“Het onderwijs is te belangrijk” 
Doen wat ondersteunend is voor de ontwikkeling van kinderen. Wat komt dit onder druk te staan 
door de Coronatijd waarin we ons moeten bewegen. Zoals dinsdag ook in de persconferentie 
benadrukt werd, is het kunnen blijven verzorgen van goed onderwijs ook nu van groot belang! We 
zien hoe hard scholen werken en willen, in onze aangepaste werkwijze, hier optimaal ondersteunend 
aan zijn! 
 
Bedoeling onze aangepaste werkwijze 
De landelijke regels nemen we als uitgangspunt om zo veilige werksituatie voor de scholen en onze 
collega’s te waarborgen. Zodat onderwijs en ondersteuning zo lang als mogelijk doorgang kan blijven 
vinden.  
 
Thuis werken tenzij aanwezigheid echt noodzakelijk is  
Hier volgen nog een keer puntsgewijs onze aangepaste werkwijze, met daarbij de overwegingen die 
we in specifieke situaties maken. Wij handhaven hierbij onze bereikbaarheid zoals we per 30 
september hebben ingezet. 

• Alle medewerkers, waaronder de steunpuntcoördinatoren en steunpuntteamleden, werken 
vanuit huis tot in ieder geval maandag 9 november. Afspraken vinden telefonisch of online 
plaats. 

• Bij hoge uitzonderingen of spoedincidenten kan worden afgeweken en kan men elkaar in 
levenden lijve treffen. Hierbij houden we rekening met: maximaal 4 personen in een goed 
geventileerde ruimte en 1 locatie per dag. 

o Een uitzondering is het uitvoeren van onderzoek op locatie door onze 
orthopedagogen. In het proces om tot een onderzoeksaanvraag te komen wordt zeer 
bewust afgewogen of onderzoek een noodzakelijke aanvulling is op het 
handelingsgericht diagnosticeren dat voor ons leidend is. Een positieve beoordeling 
van deze aanvraag is een bevestiging van deze noodzaak en zal daarom ter plaatse 
worden uitgevoerd. Met inachtneming van de landelijke regels m.b.t. de Corona-
proof werkplek en onder de voorwaarde dat een medewerker zich hier goed (veilig) 
bij voelt. Wanneer deze bijvoorbeeld tot een risicogroep behoort, wordt bekeken 
wie er vervangt. 

• Zowel de steunpuntteamleden en steunpuntcoördinatoren blijven met de scholen in gesprek 
over hoe zij het beste ondersteuning kunnen bieden deze periode. Ook wanneer er geen 
geplande besprekingen zijn. Blijf hen vooral ook benaderen met vragen.  

• Alle trainingen, gegeven via het Samenwerkingsverband, worden online gegeven.  

• Creatief op zoek naar alternatieven. 
Dat mag u van onze collega’s verwachten!  

o Zo heeft er bijvoorbeeld een groepsobservatie plaatsgevonden op afstand. Met 
behulp van een camera (filmstand, geen opnamestand) waardoor onze collega, veilig 
op afstand, toch van betekenis kon zijn voor de inroepende school! 

 
Namens al onze medewerkers wensen we jullie een goede en gezonde herfstvakantie toe! 
 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-coronavirus-13-oktober

