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22 april 2020    Maatregelen m.b.t. het coronavirus  

 

Beste intern begeleiders, schooldirecties en schoolbesturen, 

 

N.a.v. de aanpassingen op de coronamaatregelen ontvangen jullie deze brief. 
 
Het is goed nieuws voor kinderen en ouders, dat kinderen van 0-12 jaar een beperkte rol 
spelen in de verspreiding van het coronavirus. De reguliere basisscholen gaan weer 
deels open vanaf 11 mei. En de sbo en so scholen gaan vanaf die tijd weer volledig open, 
t.b.v. de meer kwetsbare kinderen. 
 
Voorlopig kunnen de onderwijsondersteuners en medewerkers van SWV de Eem helaas 
nog niet op de scholen komen. Voor ons blijft gelden, dat we zo veel mogelijk van huis 
uit moeten werken. Wij zullen ons werk onverminderd voortzetten, zoals we dat de 
laatste weken hebben gedaan. 
 
De deadline voor nieuwe ondersteuningsvragen van 1 juni laten we dit jaar los.  
In de 2e week na de meivakantie zal er een nieuwsbrief verschijnen hoe we in de laatste 
periode van dit schooljaar maatwerk willen blijven leveren in deze bijzondere tijd.  
We willen dan duidelijkheid geven over: 

• hoe het beste met ondersteuningsvragen kan worden omgegaan, 
• hoe we met verlengingen zullen omgaan,  
• hoe de overgang naar het sbo en so kan lopen, maar ook  
• hoe we kunnen voorkomen dat het sbo en so zwaarder worden belast in het 

nieuwe schooljaar. 
 
In de afgelopen periode hebben schoolbesturen, gemeenten, ketenpartners en SWV de 
Eem met elkaar gezorgd voor goede onderlinge afspraken, stroomlijning van informatie, 
inzet van ICT middelen en uitwisseling van kennis. Op de website van SWV de Eem is de 
meest recente informatie van onze regio te vinden. Ook de komende periode zullen we 
de website actueel houden met informatie, handreikingen, kwaliteit- en routekaarten 
voor ouders en scholen. 
 
Daarnaast heeft SWV de Eem de schoolbesturen begin april toegezegd een concrete en 
substantiële financiële bijdrage te leveren om in te zetten voor de gevolgen van de 
coronacrisis. Inmiddels is er naar ieder schoolbestuur €20,= per leerling overgemaakt. 
Schoolbesturen hoeven geen plannen vooraf ter verantwoording van dit bedrag in te 
dienen. De verantwoording hoe de middelen zijn ingezet t.b.v. kwetsbare kinderen kan 
achteraf worden ingediend. 
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Als belangrijke boodschap in deze tijd wil ik daarbij meegeven dat het van groot belang 
is om vanuit solidariteit met elkaar invulling te blijven geven aan de maatschappelijke 
taak waar we samen voor staan. Laten we daarbij niet onze ketenpartners vergeten: 
gemeenten, kinderopvang, welzijn en jeugdzorg. Bundel de krachten met elkaar in de 
wijken / de gemeenten. Anticipeer met elkaar ook op een zomer die niet hetzelfde zal 
zijn als andere jaren. Vakanties en reizen naar familie zullen veelal niet doorgaan, dat 
betekent dat kinderen straks ook in vrije tijd 6 weken thuis zijn met alle gevolgen van 
dien.  
Daar liggen vanzelfsprekend ook de mooie kansen. 
 
Daar waar nodig en wenselijk kan SWV de Eem haar netwerk inzetten en verbinden 
tussen onderwijs en ketenpartners. 
De onderwijsondersteuners kunnen, naast leerlingen casuïstiek, meedenken over 
plannen op school- en wijkniveau. 
 
 
Voor vragen blijf ik bereikbaar. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 

 
Brigitta Gadella  
directeur-bestuurder 
 


