Berichtgeving bureau SWV V(S)O 25.06 + 25.04 - maatregelen coronavirus
Ook in tijden van het coronavirus doen we ons uiterste beste om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de
ondersteuningsvragen van onze scholen. Een situatie als deze verandert immers niets aan onze
gezamenlijke verantwoordelijkheid in het bieden van passend onderwijs. Ieders focus hoort nu te
liggen op het primaire proces. Daar zullen wij, bij alle keuzes die we (moeten) maken, dan ook
voorrang aan geven.
We willen jullie kort informeren over een aantal zaken die hiermee samenhangen.
Aanspreekpunt ouders
Bij vragen over de huidige situatie blijft de school het aanspreekpunt voor ouders. De school kan
ouders, wanneer het een vraag over passend onderwijs betreft, waar nodig doorverwijzen naar het
bureau van het samenwerkingsverband.
Algemene richtlijnen voor overleg en contact
We hanteren de richtlijnen van het RIVM. Dat betekent dat de medewerkers van het bureau zoveel
mogelijk thuiswerken en dat overleg hoofdzakelijk digitaal of telefonisch zal plaatsvinden. Persoonlijk
overleg is alleen mogelijk als dit écht noodzakelijk is, als er maximaal 4 mensen samen zijn en onder
voorwaarde dat er minimaal 1,5 meter afstand is tussen de aanwezigen.
Telefonische bereikbaarheid bureau samenwerkingsverband
De medewerkers van ons samenwerkingsverband werken waar mogelijk vanuit huis. Dat betekent dat
we telefonisch minder goed bereikbaar zijn dan je van ons gewend bent. Mail je vraag of een
terugbelverzoek naar loket@swv2506.nl , dan nemen wij contact met je op.
Bij urgente zaken: bel 06 – 12 25 06 84 (J. Uytdewilligen).
Aanvragen voor (verlengingen van) toelaatbaarheidsverklaringen
Het bureau van het samenwerkingsverband neemt reeds ingediende aanvragen voor
toelaatbaarheidsverklaringen in behandeling zoals gewoonlijk. Ook nieuwe aanvragen kunnen
ingediend worden.
Overleggen en bijeenkomsten die niet doorgaan
De volgende bijeenkomsten en overleggen op SWV-niveau zijn geannuleerd:
• Bijeenkomsten van projectgroepen
• 26 maart 2020 – zorgplatformoverleg
• 31 maart en 1 april 2020 – tweedaagse bestuur SWV, incl. training policy governance
Tot slot
Op dit moment kan niemand overzien wat de gevolgen van deze situatie zijn en wat ons de komende
periode te wachten staat. Laten we in ieder geval zoveel mogelijk in gezamenlijkheid optrekken in
deze lastige fase. We wensen iedereen daar heel veel gezondheid en wijsheid bij toe.
Heb je vragen over dit bericht, ideeën of tips? Stuur deze dan naar info@swv2506.nl
Met vriendelijke groet,
Mede namens het team van bureau samenwerkingsverband V(S)O 25.06 + 25.04
Johnny Uytdewilligen
Directeur-bestuurder

