
 
 

Aan de besturen en directeuren van het SWV PO Drechtsteden en VO Noordelijke 
Drechtsteden 
 
Collega’s, 
 
Gisteren hebben wij net als jullie het besluit vernomen dat alle scholen in Nederland drie 
weken sluiten. Een ongekende maatregel in een bijzondere periode die we als land 
doormaken. 
Als Samenwerkingsverband realiseren we ons welke bijzondere taak hierin aan de scholen 
en besturen is toebedeeld. Graag geven we aan, waar mogelijk, onze scholen in het SWV PO-
VO te willen ondersteunen. Laat het ons weten hoe wij jullie in deze periode van dienst 
kunnen zijn.   
 
Tegelijk heeft ook het SWV voor haar medewerkers richtlijnen opgesteld voor de komende 
drie weken. In deze brief  informeren wij jullie over de wijze waarop SWV PO en VO 
Drechtsteden omgaan met de huidige situatie rondom het corona-virus na het besluit van 
het kabinet om alle scholen te sluiten. 
 
Onze werkzaamheden zijn ruwweg onder te verdelen in vijf categorieën: 

1. bijeenkomsten door en voor het SWV PO/VO (scholing, adviesraad, AV, 
bijeenkomsten belegd door de gemeenten etc.);  

2. bezoeken van onderwijsspecialisten (OS), begeleiders passend onderwijs (BPO) en 
orthopedagogen met direct kindcontact (bijvoorbeeld: observaties, leesarrangement, 
docentenpool etc.) en/of adviesgesprekken; 

3. deelname aan ondersteuningsteams of consulten in de scholen door OS, BPO en/of 
orthopedagogen; 

4. werkzaamheden zoals onderwijs opvangvoorziening GOAL;  
5. werkzaamheden MT, staf, AT-VO op kantoor. 

ad 1 
Alle geplande bijeenkomsten door en voor het SWV PO/VO komen tot nadere berichtgeving 
te vervallen.  
 
ad 2 
Alle bezoeken aan scholen komen te vervallen. De medewerkers van beide SWV-en zullen in 
overleg met de scholen afstemmen waar adviesgesprekken of overlegmomenten digitaal 
en/of telefonisch kunnen plaats vinden. 
 
ad 3 
De deelname aan ondersteuningsteams of de geboden consulten in de scholen of in ons 
pand worden stop gezet.  
Indien wenselijk kunnen gesprekken eveneens digitaal e/o telefonisch gevoerd worden. 
Daarbij wil het SWV aangeven dat de uitloop van termijnen in de procedures met betrekking 
tot TLV's en dergelijke met coulance zullen worden behandeld.  



 
 
ad 4 
De onderwijsvoorziening GOAL wordt tot nadere berichtgeving gesloten. De docenten zullen 
waar mogelijk met de leerlingen afspraken maken voor digitaal contact onderwijs. 
 
ad 5 
Ons dwingende advies is dat medewerkers van ons SWV zoveel mogelijk vanuit huis werken, 
waar zij digitaal bereikbaar zijn.  
 
Wij realiseren ons bij het schrijven van deze mail dat de ontwikkelingen ten aanzien van de 
te nemen maatregelen tegen het corona-virus elkaar snel opvolgen. De impact is op dit 
moment nog niet volledig te overzien. Bij nieuwe inzichten stellen we u graag op de hoogte 
via de mail. 
 
In deze link vindt u de landelijke maatregelen kort en bondig samengevat:  
https://www.nieuwsbrievenminocw.nl/actueel/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-primair-
onderwijs/2020/nieuwsflits-maart 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
mede namens de sectordirecteuren PO en VO 
Joke, Carla en Rianne, 
 
 
Cees (C.H.) Nugteren 
  
Directeur-bestuurder 
Samenwerkingsverband PO en VO Drechtsteden 
  
  
Telefoon            : 06- 16463276 
E-mail                 : c.nugteren@swvdrechtsteden.nl 
Werkdagen       : ma-vr 
Website             : www.swvdrechtsteden.nl 
Postadres          : Duindoornhof 1, 3355 RP Papendrecht 
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