
 

 

Aan :   medewerkers SWV PO Drechtsteden én de scholen binnen het 
Samenwerkingsverband PO Drechtsteden 

 
Betreft:  richtlijnen corona voor medewerkers van het SWV  

update :  januari 2021 

 
 

Beste collega's,  
 
Voor de periode t/m 9 februari 2021 gelden voor medewerkers van het SWV i.v.m. corona 
de volgende richtlijnen: 
 

1. We werken zo veel mogelijk thuis 
 

Deze regel geldt in ieder geval zolang de huidige lock-down (vooralsnog tot 9 februari 

2021) van kracht is. 

Uitzonderingen zijn alleen mogelijk als er zwaarwegende argumenten zijn hiervan af te 
wijken en dit na voorafgaande instemming van een Mt-lid van het SWV. 
 
2. Bij versoepeling van de regels:  

Indien de lock-down wordt opgeheven en de scholen weer open gaan, gelden de volgende 

regels: 

Als de afweging wordt gemaakt scholen e/o de Duindoornhof te bezoeken, geldt: 

• je bent klachtenvrij;  

• je behoort niet tot een risicogroep; 

• online contact is, gezien het beoogde effect geen acceptabel alternatief; 

• Je bezoekt maximaal één school per dag, daarbij altijd de 1,5m afstand houden, 

altijd de handen ontsmetten/wassen en alleen in geventileerde ruimtes (scholen 

sluiten nu meer en meer de ramen vanwege de kou); 

• Indien een medewerker onderliggende klachten heeft en twijfelt of een school kan 

worden bezocht, kan deze worden verwezen naar de Arbo-arts voor een 

beoordeling. Dit speelt bijvoorbeeld in een situatie waarbij de gezondheidsrisico’s 

van een medewerker wordt afgewogen t.o.v. een zwaarwegende vraag vanuit de 

scholen vs. de verantwoordelijkheid van het SWV. 

 
 
 
 



 

 
Duindoornhof 
 

• Bij komst naar Duindoornhof melden medewerkers hun komst via reservering in de 

digitale agenda van de desbetreffende ruimte. 

• De werkplek wordt door de medewerker vooraf en nadien schoongemaakt met de 

beschikbare ontsmettingsdoekjes. De overige plaatsen waar gezamenlijk gebruik aan 

de orde is wordt dagelijks meermaals schoongemaakt door de facilitair medewerker. 

• Medewerkers van het secretariaat en facilitair medewerkers zullen alleen 

noodzakelijkerwijs werken op de Duindoornhof, waarbij voor de administratief 

medewerkers ook geldt zoveel mogelijk thuis te werken. 

• Scholing en vergaderingen: 

Scholingsmomenten en vergader/overlegmomenten gaan grotendeels online via 

TEAMS. 
 

Voor wie de landelijke regels nog eens wil nalezen, zie deze link:  
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/adviezen-werk-vrije-tijd 
 

Voor vragen t.a.v. deze richtlijnen kun je contact opnemen met een lid van het MT: 

Carla Hebels 
Rianne Golverdingen 
Cees Nugteren 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/adviezen-werk-vrije-tijd

