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CORONA maatregelen       15 december 2020 
 
Thuis werken  
In navolging van de landelijke Coronarichtlijnen werken we in ieder geval tot aan 19 januari 2021 
thuis. Hiermee worden “verkeersbewegingen” zo veel mogelijk beperkt en dus besmetting 
voorkomen.   
  
We herpakken daarom onze eerdere afspraken, zoals in de periode maart-juni eerder dit jaar:   

• steunpuntcoördinatoren en steunpuntteamleden blijven in ieder geval tot 19 januari 2021 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 van het nieuwe jaar 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.   

 
Ondersteunen 
Zowel de steunpuntteamleden als de steunpuntcoördinatoren blijven met de scholen in gesprek over 
hoe zij het beste ondersteuning kunnen bieden deze periode. Blijf hen vooral ook benaderen met 
vragen.  
 
Trainingen 
Alle trainingen, gegeven via het samenwerkingsverband, worden online gegeven. Is uw training 
online? Dan ontvangt u een bericht hierover.  
 
Na 19 januari   
Indien de maatregelen verruimd worden na 19 januari, herpakken we onze vorige maatregelen. 
Uiteraard zullen de dan aanbevolen maatregelen en veiligheidsprotocollen uitgevoerd en 
nageleefd worden en wordt dit protocol aangepast.   
 
Updates, documenten en ervaringen delen?  
Corona-maatregelen updates worden o.a. via SPOT gedeeld.  
SPOT nog niet bezocht? Hierbij een kleine kijk op de diverse SPOT-groepen, te vinden op onze SPOT, 
website en LinkedIn bedrijfspagina!  
  

https://talent-spot.nl/profiel/inloggen/
https://www.swvrijnengeldersevallei.nl/
https://www.linkedin.com/company/swv-rijn-gelderse-vallei/?viewAsMember=true&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_company%3BUsJX74fnQnmTSt%2FSn%2FM09A%3D%3D&licu=urn%3Ali%3Acontrol%3Ad_flagship3_company-page_member_main_nav_home_tab

