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Datum: 19 maart 2020 
 
Betreft: coronamaatregelen 
 
 
Geachte lezer,  
 
Het is een bijzondere tijd. Ik hoop dat u/jullie en uw/jullie families nog allemaal 100% gezond zijn. 
Graag doe ik hierbij een korte update over de coronamaatregelen bij het Samenwerkingsverband 
Passend Onderwijs. 
 
Vanzelfsprekend willen we u/jullie ook in deze tijd zo goed mogelijk ondersteunen. Hieronder licht ik 
graag toe hoe we dat willen doen en waarom we dit zo doen.  
 
Digitale afspraken en ondersteuning 
Afgelopen week hebben wij intern afgesproken dat we thuiswerken wanneer dit kan en onze 
afspraken online doen. Afspraken die wij met u/jullie hebben, willen we ook graag online doen, als 
dat mogelijk en gewenst is. 
 
Aanpassen afspraken 
Natuurlijk kunnen er afspraken, projecten of sessies zijn die in de huidige situatie niet plaats kunnen 
vinden en die zich ook niet voor een online alternatief lenen. Daar zullen we in overleg met u/jullie 
de afspraken opnieuw inplannen. 
 
Voorkomen besmettingen is essentieel 
In toenemende mate worden er landelijk en internationaal meer maatregelen genomen. Het besef 
dringt langzaam aan door dat het minimaliseren van sociaal contact belangrijk is in het beperken van 
besmettingen en sterfgevallen. Daarom nemen ook wij maatregelen. Hierbij het rijtje: 
 
*  de medewerkers werken in principe thuis; 
*  de medewerkers zijn via hun mobiel of email bereikbaar;  
*  de medewerkers bezoeken de scholen niet gedurende de door de overheid afgekondigde periode;  
*  we proberen zoveel mogelijk zaken digitaal  en/of online af te handelen; 
*  netwerkbijeenkomsten gaan niet door; (hierover is gecommuniceerd met de deelnemers en 

inleiders) 
*  we blijven telefonisch bereikbaar op ons vaste nummer 0320-224536; 
*  ook zijn we per e-mail (info@passendonderwijslelystaddronten.nl) bereikbaar; 
*  voor vergaderingen, overleg en afspraken wordt bekeken of deze op een andere wijze kunnen 

plaatsvinden, we gebruiken daarvoor bv Microsoft Teams. Enkele vergaderingen en overleggen 
worden voorlopig uitgesteld; (bij twijfel even bellen) 

*  bij afzegging afspraken zullen we u/jullie benaderen om zo snel mogelijk na 6 april een nieuwe 
afspraak in te plannen; 

* aanvragen en afgifte van toelaatbaarheidsverklaringen gaan gewoon door; 
*  voor vragen zijn we steeds bereikbaar. 
 
Wanneer de maatregelen na 6 april worden verlengd, zal ook ons SWV deze in 

principe volgen. De medewerkers doen allemaal wat ze kunnen om waar nodig maatwerk te 
realiseren.  
 
Met vriendelijke groet,  
Mevrouw M. van Amerongen-Romeijn 
Directeur Samenwerkingsverband PO 24-03 
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