
 

 
  

 

Berichtgeving 16 maart 2020  

Ook in tijden van het coronavirus doen we ons uiterste beste om zo goed mogelijk aan te sluiten bij 
de ondersteuningsbehoeften van onze partners. Een situatie als deze verandert immers niets aan 
onze gezamenlijke verantwoordelijkheid in het bieden van passend onderwijs. Ieders focus hoort nu 
te liggen op het primaire proces. Daar zullen wij, bij alle keuzes die we (moeten) maken, dan ook 
voorrang aan geven.  
We willen jullie kort informeren over een aantal zaken die hiermee samenhangen.   
 

Aanspreekpunt ouders 
Bij vragen over de huidige situatie blijft de school het aanspreekpunt voor ouders. De school kan 
ouders, wanneer het een vraag over passend onderwijs betreft, waar nodig doorverwijzen naar het 
samenwerkingsverband. 
 

Aanvragen voor (verlengingen van) toelaatbaarheidsverklaringen 
De ACTA (Adviescommissie Toelaatbaarheidsverklaringen en Arrangementen) neemt reeds 
ingediende aanvragen voor toelaatbaarheidsverklaringen in behandeling zoals gewoonlijk.  
Voor het indienen van de vervolgaanvragen was er een deadline op 13 maart. De vervolgaanvragen 
die nu nog binnen komen worden in behandeling genomen, als de tijd dit toelaat, op volgorde van 
binnenkomst. Als er spoed, is mail dit dan naar de ACTA. Ook nieuwe aanvragen kunnen ingediend 
worden.  
De ACTA gaat digitaal overleggen. Dat betekent dat als het wenselijk is dat een Trajectbegeleider 
passend onderwijs betrokken is, dit kan via bijvoorbeeld Skype of MS Teams. De afhandeling van 
toelaatbaarheidsverklaringen gebeurt digitaal. Dat wil zeggen dat berichten over de toekenning (of 
afwijzing) per e-mail verstuurd worden naar ouders en de school.  
 

Ondersteuningsspecialisten  
Wat betreft de ondersteuning en begeleiding door de ondersteuningsspecialisten hebben we het 
volgende afgesproken met de aangesloten besturen:  

• Lopende arrangementen worden in overleg en tot nader order stopgezet. 

• Is het voor het welbevinden/welzijn van een leerling, voor diens veiligheid of vanwege een 
onhoudbare thuissituatie van belang dat een ondersteuningsspecialist wordt ingezet? Dan 
maken we hiervoor, in overleg met de school en ondersteuningsspecialist, een uitzondering.  

• Denk je dat een ondersteuningsspecialist een rol kan spelen binnen een wijk, school of 
bestuur? Neem dan contact op met Lisanne Peters, teamleider van de 
ondersteuningsspecialisten, lisanne.peters@swvpo3006.nl.  

 

Werkzaamheden en bereikbaarheid dyslexieteam 
Het dyslexieteam zal de komende periode alle reeds ingediende en nieuwe aanvragen behandelen 
zoals gebruikelijk. Het telefonisch spreekuur als ‘open spreekuur’ vervalt voorlopig. Wil je contact 
met het dyslexieteam? Stuur dan een e-mail met je gegevens en een terugbelverzoek 
naar dyslexieteam@swvpo3006.nl. Het dyslexieteam belt je terug, waar mogelijk op 
dinsdag tussen 10.00 en 11.00 uur.  
 

Overleggen en bijeenkomsten die niet doorgaan 
De volgende bijeenkomsten en overleggen worden geannuleerd:  

https://www.swvpo3006.nl/over-ons/de-acta/
https://www.swvpo3006.nl/over-ons/ondersteuningsspecialisten/
mailto:lisanne.peters@swvpo3006.nl
https://www.swvpo3006.nl/steunpunten/steunpunt-dyslexie/
mailto:dyslexieteam@swvpo3006.nl


 

 
  

• HB Atelier van 17 maart 

• TB (Trajectbegeleiders) overleg van 24 maart 

• Bijeenkomst PO-VO van 1 april 

• Onderwijs Atelier van 15 april 
 
Nieuwe data voor de Ateliers zullen op een later moment gecommuniceerd worden. 
We laten nog weten of het overleg tussen Trajectbegeleiders, SO en SBO op 7 april door zal gaan. 
Tevens zullen we de komende periode bekijken hoe we de inhoud van het TB overleg van 24 maart 
toch op een juiste wijze met jullie kunnen delen. 
 

Algemene richtlijnen voor overleg en contact 
We hanteren de richtlijnen van het RIVM. Dat betekent dat we zoveel mogelijk thuiswerken en dat 
overleg zoveel mogelijk digitaal of telefonisch zal plaatsvinden. Persoonlijk overleg is alleen mogelijk 
als dit écht noodzakelijk is, als er maximaal 4 mensen samen zijn en onder voorwaarde dat er 
minimaal 1,5 meter afstand is tussen de aanwezigen.  
 

Telefonische bereikbaarheid SWV PO 30 06 
De medewerkers van ons samenwerkingsverband werken waar mogelijk vanuit thuis. Dat betekent 
dat we telefonisch minder goed bereikbaar zijn dan je van ons gewend bent. Spreek gerust een 
boodschap in, dan bellen wij je terug. Je kunt ook altijd een e-mail sturen naar info@swvpo3006.nl.  
 

Verhuizing SWV PO 30 06 
De geplande verhuizing van begin april wordt uitgesteld. De bedoeling is dat we verhuizen in de 
tweede week van de meivakantie (eind april) en dat we vanaf 4 mei te vinden zijn op onze nieuwe 
plek een paar deuren verderop, in gezondheidscentrum Ceres (Cereslaan 2 te Heesch).  
 

Belangrijk bericht voor Trajectbegeleiders 
We proberen de Trajectbegeleiders per e-mail op de hoogte te houden over de voortgang en 
ontwikkelingen rondom: 

• TopDossier (dit was een agendapunt op 24 maart) 

• Perspectief op School 
 

Tot slot 
Op dit moment kan niemand overzien wat de gevolgen van deze situatie zijn en wat ons de komende 
periode te wachten staat. Laten we in ieder geval zoveel mogelijk in gezamenlijkheid optrekken in 
deze lastige fase. We wensen iedereen daar heel veel gezondheid en wijsheid bij toe.  
 
Heb je vragen over dit bericht, ideeën of tips? Stuur deze dan naar info@swvpo3006.nl.  
 
Met vriendelijke groet,  
Mede namens het team van SWV PO 30 06 
 
Joris Elbers 
Bestuurder SWV PO 30 06 
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