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Intern:

Maandag 16 maart; het was de eerste dag dat alle scholen vanwege COVID-19
werden gesloten. Nu, negen weken later, lijkt dit alweer een eeuwigheid
geleden. Ondanks de intelligente lockdown is de tijd voorbijgevlogen.
Dinsdagavond 20 mei is besloten dat ook de VO-scholen vanaf dinsdag 2 juni
weer open mogen. Ons OPDC dus ook, en daar zijn we blij om!
Graag informeren wij jullie over een aantal onderwerpen met betrekking tot de
rest van dit schooljaar.
We nemen deze periode ook de tijd om na te denken over de vormgeving van
ons onderwijs bij de start van het nieuwe schooljaar op maandag 17 augustus.
Daar zullen jullie in een later stadium door ons van op de hoogte worden
gesteld.
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Het kantoor

De Corona-maatregelen binnen het kantoor en het
OPDC zijn uitgewerkt in een protocol voor
medewerkers, een protocol voor leerlingen en een
protocol voor bezoekers.
Het protocol voor bezoekers hangt op de voordeur en
in de entree van het kantoor. Daarnaast zal het
protocol altijd meegezonden worden bij de
uitnodiging voor een overleg.
Het protocol voor leerlingen is bekend bij ouders en
leerlingen en hangt uiteraard ook zichtbaar op het
OPDC.

Het kantoor van het samenwerkingsverband is op 2
juni van maandag tot en met donderdag weer open.
We laten ons leiden door de richtlijnen uitgegeven
door het RIVM; “We werken zoveel mogelijk thuis."
Daarom werkt het personeel deels vanuit huis en
deels vanuit kantoor. Er is dagelijks een minimaal
noodzakelijke bezetting aanwezig.

Het OPDC
Het OPDC zal net als de scholen op 2 juni weer open
gaan. Er is een aangepast rooster. De lessen vinden
plaats op maandag tot en met donderdag van 10.00
uur tot 14.00 uur. Op vrijdag werken de leerlingen
thuis aan hun schoolwerk. De gesprekken voor het
maatwerkaanbod zijn met de scholen van herkomst
van de leerlingen van het OPDC gevoerd.
Vanwege de 1,5 meter regel kunnen er maximaal 8
leerlingen worden opgevangen op het OPDC. Dit
betekent dat er tot de zomervakantie geen nieuwe
leerlingen geplaatst kunnen worden.

Bezoek door externen kan uitsluitend op afspraak
plaatsvinden. Binnen het gebouw zijn uiteraard de
benodigde preventie- en hygiëne maatregelen
genomen ten behoeve van de bescherming van de
gezondheid van leerlingen, medewerkers en
bezoekers.
Het heeft de voorkeur om vergaderingen online uit te
voeren. Mocht het onverhoopt toch noodzakelijk zijn
om fysiek te vergaderen dan is onze vergaderruimte
erop ingericht dat er vergaderd kan worden met een
minimale afstand van 1,5 meter tussen de
deelnemers. Voor de veiligheid van het personeel
van het samenwerkingsverband en de bezoekers zijn
hier extra hygiënemaatregelen genomen.
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Ondersteuning aan scholen en leerlingen

Ondersteuningstoewijzing

De ondersteuning van scholen en leerlingen door
het consultatieteam, het thuiszittersteam en de
beleidsmedewerkers is tijdens de lockdown gewoon
op afstand door gegaan. In de periode tot de
zomervakantie zal deze dienstverlening uiteraard
doorgezet worden. Hierbij geldt dat ondersteuning
op afstand (online/telefonisch) de voorkeur heeft.
Indien het noodzakelijk/wenselijk is zullen
medewerkers van het samenwerkingsverband ook
op scholen komen. We gaan ervan uit dat alle
scholen passende Corona-maatregelen hebben
getroffen.

Ook de commissie ondersteuningstoewijzing is de
afgelopen periode op normale wijze doorgegaan met
hun werkzaamheden.

Het professionaliseringsaanbod
Alle (nog) geplande scholingen en activiteiten voor
het schooljaar 2019-2020 zijn afgelast en/of verzet
naar het schooljaar 2020-2021. Iedereen die zich
had opgegeven voor een workshop of scholing is
door ons door middel van een mail avn de
procedure op de hoogte gebracht om het
aankomende schooljaar alsnog deel te kunnen
nemen.
Het professionaliseringsaanbod 2020-2021 is
inmiddels gereed en zal zo spoedig mogelijk via de
bekende kanalen door ons richting de scholen
worden verspreid.

De indicatiestelling voor nieuw instromende leerlingen
in het schooljaar 2020-2021 stond als gevolg van de
corona maatregelen onder druk. Daarom is er binnen
het samenwerkingsverband gezocht naar een manier
om deze problemen op te lossen. Na goedkeuring van
het bestuur is er in april het ‘beleid indicatiestelling
LWOO en praktijkonderwijs, nieuw instromende
leerlingen in het schooljaar 2020-2021’ rondgezonden
aan de scholen. In het voorstel wordt een onderscheid
gemaakt voor indicatie-aanvragen voor plaatsing van
leerlingen in het praktijkonderwijs en plaatsing van
leerlingen in het VMBO met LWOO-ondersteuning of
een pro-indicatie.
Geplande vergaderingen
In de planning staan tot de zomervakantie onder meer
voor het bestuur, het scholenoverleg en de OPR
vergadering(en) gepland. Per vergadering wordt met
de voorzitter onderzocht of het noodzakelijk is om
deze door te laten gaan en zo ja, welke wijze het beste
bij de inhoud van de vergadering past.

Vacature
Wij wijzen jullie graag op de vacature voor een onafhankelijke deskundige voor de ondersteuningstoewijzing op
de website van het samenwerkingsverband. Deze is ook gedeeld via Linked-in. Hierbij het vriendelijke verzoek
deze vacature ‘door te delen’ binnen jullie netwerk.
Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuidoost-Friesland VO zoekt per 1 augustus 2020 een nieuwe
collega!
Gedragsdeskundige
Onafhankelijk deskundige voor advies ondersteuningstoewijzing
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