
 

CORONA maatregelen               17 mei 2021  
 
Geringe verruiming protocol  
 
Mede naar aanleiding van onderstaand bericht van PO-& VO-Raad, is ons protocol enigszins 
aangepast. 
  
Beschikbaarheid sneltesten voor medewerkers samenwerkingsverbanden po en vo 
Medewerkers van samenwerkingsverbanden kunnen gebruik maken van de sneltesten die de scholen 
de komende weken ontvangen. Het is de bedoeling dat scholen organiseren dat iedereen die op de 
locatie van de school komt werken, gebruik maakt van de beschikbare testen. Het aantal sneltesten is 
gebaseerd op de getallen van DUO. Per medewerker ontvangen de scholen in het primair onderwijs 
een doos van 25 testen. De scholen in het voortgezet onderwijs ontvangen, twee weken vooruit, los 
verpakte testen voor het personeel (4 testen per keer). In mei 2021 kunnen scholen aangeven als ze 
meer testen nodig hebben. 
 
Het ministerie van OC&W heeft schoolbestuurders en schoolleiders op 15 april jl. geïnformeerd over 
het beschikbaar stellen van zelftesten aan het primair en speciaal onderwijs.  
 
Mogelijkheid om meerdere scholen per dag te bezoeken  
Wanneer de aanwezigheid van onze steunpuntteamleden en/of steunpunt-coördinatoren op school 
gewenst is, kunnen zij de school die ze die dag als eerste bezoeken vragen een zelftest te 
verstrekken.  

• Bij een negatieve uitslag van de zelftest is het de steunpuntteamleden en/of 
steunpuntcoördinatoren toegestaan die dag meerdere scholen te bezoeken voor een gesprek of 
een observatie. Uiteraard op voorwaarde dat er vooraf contact is met betreffende school.  
Natuurlijk gelden hierbij nog steeds de basisregels tegen verspreiding van het coronavirus, zoals 
afstand houden, handen wassen en thuisblijven en testen (via de GGD) bij klachten en na contact 
met een besmet persoon. 
 

Ongewijzigd blijft voor medewerkers van SWV Rijn & Gelderse Vallei  
In navolging van de landelijke coronarichtlijnen en rekening houdend met voorgaande, werken we 
thuis, tenzij het niet anders kan. 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. Indien wenselijk is het mogelijk 1 school per dag te bezoeken (of meerdere 
scholen, wanneer er sprake is van een negatieve uitslag van de zelftest). 

• 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.  
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• 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 bepaalde situaties (bijvoorbeeld noodzakelijke onderzoeken of specifieke gesprekken) kunnen 
medewerkers van de ondersteuningsorganisatie ingezet worden op een school, voor het primaire 
proces. 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. 

 
Trainingen  
Alle trainingen, gegeven via het samenwerkingsverband, worden online gegeven.  
 
SPOT 
Protocol corona-maatregelen en andere informatie over corona vindt u ook op SPOT. 


