
 

CORONA maatregelen           4 februari 2021  
 
 
Heropening van het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs op 8 febr. a.s. 
Na de corona persconferentie van afgelopen dinsdag, de brief van minister Slob van 3 februari jl. en 
het aanvullende servicedocument van OC&W van 3 februari jl. is er zowel nationaal als lokaal nogal 
wat ruis op de lijn. De protocollen die de PO Raad in samenspraak met de onderwijsvakbonden 
maakt, worden later vandaag gepubliceerd. 
 
Geluiden vanuit schoolbesturen 

• Alle scholen gaan maandag open. Op een enkele school na, die een studiedag heeft 
georganiseerd.  

• Op adviezen, zoals grote groepen splitsen, leerlingen uit groep 7/8 een mondkapje laten dragen 
in de gangen en 1,5 meter afstand borgen, wordt door vele schoolbesturen aangegeven dat dit 
niet uitvoerbaar is. Een enkele schoolbestuurder voert het wel door.  

• Alle schoolbesturen geven aan dat leerlingen met een neusverkoudheid (de snottebellen-
kinderen) naar huis gestuurd worden. Er is wel variatie of dit geldt voor alle leerlingen of voor 
leerlingen uit groep 3 tm 8.  

• Toelaten van “externen” (steunpuntteamleden, steunpuntcoördinatoren, stagiaires, ed.):  
Er wordt gesteld dat het een dun lijntje is van thuisonderwijs naar onderwijs op school.  
Veiligheid (voor leerlingen en medewerkers) en uitvoerbaarheid staan op de eerste plaats. 

• BSO wordt niet opgestart; er zijn dan teveel bewegingen: d.w.z. leerlingen van diverse scholen 
komen dan bij elkaar. Het s(b)o kent hierbij een uitzondering.  

 
Wat betekent dit voor medewerkers van SWV Rijn & Gelderse Vallei  
In navolging van de landelijke coronarichtlijnen en rekening houdend met voorgaande, werken we in 
ieder geval tot aan 2 maart 2021 thuis. Hiermee worden “verkeersbewegingen” zo veel mogelijk 
beperkt en dus besmetting voorkomen.  
Ook vanuit de organisatie van het SWV hebben we zorg voor de veiligheid van medewerkers, zowel 
de medewerkers op de scholen, als voor de medewerkers van de organisatie van het SWV.  
Dit betekent concreet:  

• Steunpuntcoördinatoren, steunpuntteamleden en scholen nemen contact op met elkaar t.b.v. 
vragen om ondersteuning e.d. 

• Steunpuntcoördinatoren nemen online/digitaal/telefonisch deel aan ondersteunings-
teambesprekingen. 

• Schoolondersteuners kunnen – net als altijd – rechtstreeks benaderd worden met vragen en 
doen dit online.  

• Themaspecialisten die al betrokken waren bij leerlingen, kunnen rechtstreeks benaderd worden 
en doen dit online.  

• Nieuwe vragen rondom leerlingen kunnen neergelegd worden bij de steunpuntcoördinator.  

• Inzet van medewerkers is gericht op de kerntaak (ieder kind verdient het beste onderwijs, 
thuisnabij) 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 ontstaan met het open gaan van de scholen.  



 

• In uitzonderlijke situaties (bijvoorbeeld noodzakelijke onderzoeken of hele specifieke 
gesprekken) kunnen medewerkers van de ondersteuningsorganisatie ingezet worden op een 
school. Dit kan alleen na overleg met de steunpuntcoördinator. Hierbij wordt aangetekend dat 
ook de ouder akkoord moet zijn met de aanwezigheid van een ondersteuner op school. 

 
 
SPOT 
Protocollen corona-maatregelen en andere informatie over corona worden ook op SPOT gedeeld. 


