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Onze bereikbaarheid 
Wij zijn en blijven op werkdagen gewoon telefonisch 
en via de mail bereikbaar voor scholen, ouders en 
ketenpartners.  
 
 
Het OPDC 
De docenten van het OPDC verzorgen onderwijs op 
afstand voor de leerlingen van het OPDC. Hierbij zijn 
en blijven de docenten uiteraard afhankelijk van het 
schoolwerk dat wordt aangeleverd door de scholen 
van herkomst.  
De docenten zullen nauw contact onderhouden met 
de ouders/verzorgers van de leerlingen. Ook de 
schoolmaatschappelijk werker van het OPDC zal elke 
week contact hebben met de ouders/verzorgers van 
de leerlingen. 
Er worden geen nieuwe leerlingen geplaatst. Alle 
geplande overleggen tussen 16 maart en 6 april over 
leerlingen gaan uiteraard niet door.  
De docenten/mentoren en andere personeelsleden 
van het OPDC zijn uiteraard op hun werkdagen 
gewoon telefonisch en via de mail bereikbaar.  
De ouders van de leerlingen van het OPDC zijn 
telefonisch en door middel van een brief op de 
hoogte gesteld van bovenstaande werkwijze.  
 

Ondersteuning van scholen en leerlingen 
De ondersteuning van scholen en leerlingen door 
bijvoorbeeld het consultatieteam, het 
thuiszittersteam en de beleidsmedewerkers vindt 
plaats op afstand. 
Er worden dus geen ‘fysieke’ afspraken gemaakt en 
reeds gemaakte ‘fysieke’ afspraken worden 
afgezegd. Alle medewerkers blijven op hun 
werkdagen gewoon telefonisch en via de mail 
bereikbaar.  
Ook het secretariaat van het samenwerkingsverband 
blijft gewoon bereikbaar via de mail en de telefoon.  
 
 
Indicatiestelling 
De indicatiestelling voor VSO, PrO en LWOO blijft 
gewoon verlopen via Indigo.  
Voor nu gaan we ervan uit dat aanvragen voor 
indicaties net als altijd binnen de afgesproken 
termijnen worden afgehandeld. 
Er kunnen geen indicaties aangevraagd worden voor 
plaatsing op het OPDC.  

Beste allen, 
 
In verband met de maatregelen rondom het Coronavirus zijn het kantoor  
van het samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO en het OPDC gesloten 
van 16 maart tot 6 april. 
Alle medewerkers van het samenwerkingsverband zullen in deze periode  
vanaf thuis hun werkzaamheden uitvoeren.  
Ik wens iedereen veel sterkte en wijsheid in de komende weken en ik hoop 
iedereen in goede gezondheid terug te zien vanaf 6 april. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Mede namens de voorzitter van het bestuur, Roel Haverkort 
 
Linda de Vries, directeur Samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO 
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Geplande scholingen 
De geplande scholingen in het kader van het professionaliseringsaanbod 2019-2020 in de periode 16 maart  
tot 6 april gaan niet door.  
Alle deelnemers ontvangen hierover via de mail bericht. 

 

Geplande vergaderingen 
De geplande vergaderingen van het bestuur, scholenoverleg, OPR en ondersteuningscoördinatoren in de  
periode 16 maart tot 6 april gaan niet door. 
Medewerkers van het samenwerkingsverband nemen in deze periode geen deel aan ‘fysieke’ afspraken met 
ketenpartners, zoals gemeentelijke overleggen en VSV-overleggen. 


