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Weer naar school!
Vanaf 8 februari zijn de leerlingen van het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs én speciaal
onderwijs in de ochtend weer onderweg naar school. Uiteraard met een bijbehorend corona
protocol. Hieronder staat een handige link van lesopafstand.nl waar alle checklists en protocollen van
de verschillende onderwijsinstellingen verzameld staan.
Protocollen en checklists (lesopafstand.nl)
Wat betekent dit voor medewerkers van SWV Rijn en Gelderse Vallei
In navolging van de landelijke coronarichtlijnen werken we in ieder geval tot aan 2 maart 2021 thuis.
Hiermee worden verkeersbewegingen zo veel mogelijk beperkt en dus besmetting voorkomen.
Lees hier verder over in onze laatste corona maatregelen van februari 2021.
Corona nieuws 4 februari 2021
Positieve Corona effecten op onderwijs
Je zou verwachten dat alle kinderen een enorme achterstand hebben opgelopen in de eerste corona
lockdown. Thuisonderwijs kan toch nooit dezelfde resultaten geven als op school. Maar gedurende
de weken dat kinderen thuisonderwijs ontvingen, hoorden onze medewerkers ook van kinderen die
ineens stappen maakten. En daar werden wij nieuwsgierig naar. We hebben een onderzoek
uitgevoerd onder 100 ib’ers binnen ons samenwerkingsverband. Verrast door de vooruitgang die ook
deze ib’ers gemeld hebben, willen we deze graag met jullie delen. Mogelijk brengt dit je nog op
ideeën voor in deze tweede lockdown. Of om vast te houden of in te richten na dit Coronatijdperk.
Bekijk de verrassende nieuwsbrieven op onze site of via de onderstaande links.
Deel 1
Deel 2
Deel 3
Informatiebijeenkomsten voor nieuwe ib’ers en directeuren
De geplande bijeenkomst voor nieuwe ib’ers en directeuren gaat niet door op 17 februari as. We
verzetten deze graag naar een moment waarop iedereen lijfelijk aanwezig zal kunnen zijn.
Kinddossier Wereldkidz
In de SPOT groep Nieuwkomers is het kinddossier gedeeld dat bij Wereldkidz gebruikt wordt voor
nieuwkomers. Daarnaast vind je daar ook een handleiding én filmpjes hoe het dossier werkt.
SPOT
Updates, documenten en ervaringen delen?
SPOT nog niet bezocht? Hierbij een kleine kijk op de diverse SPOT-groepen, te vinden op onze
website, SPOT en LinkedIn bedrijfspagina!
SCHRIJF MEE!
We zijn op zoek naar verhalen om te delen hoe we samen bezig zijn met onderwijs passend maken.
Schrijf je graag of ben je goed in filmpjes maken? Laat het ons weten dan sturen we je graag af op
mooie verhalen: info@swvrgv.nl.
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