Beverwijk, 16 maart 2020

Onderwerp: maatregelen SAMENWERKINGSVERBAND VO MK in de aanpak van besmettingsrisico’s
met het Corona -virus

Beste relaties, ouders of anderszins belangstellenden,
Met ingang van 16 maart 2020, zijn er aangescherpte maatregelen om te voorkomen dat het Coronavirus zich verder verspreidt. Alle scholen en veel andere instellingen zijn gesloten. De kern van de
maatregelen is dat sociale interactie zoveel mogelijk wordt vermeden om het Corona-virus in te
perken. Vanuit het samenwerkingsverband VO MK nemen we deze maatregel serieus en hanteren
wij tot in ieder geval 6 april de volgende richtlijnen:
-

De medewerkers van het samenwerkingsverband werken zoveel mogelijk vanuit huis.
Dit betekent dat de afspraken en werkzaamheden van onze medewerkers fysiek op de
scholen en andere locaties per direct worden gestopt. De MDO’s en andere overleggen op
locatie komen te vervallen of worden uitgesteld tot na de shut-down. Interne overleggen,
waaronder het RASTT, proberen we zoveel mogelijk doorgang te laten vinden door digitaal te
vergaderen.

-

Dossiers/casussen van leerlingen die urgent zijn en voortgang behoeven kunnen gemeld
blijven worden bij de consulenten van de scholen.
Er kan dan in overleg met elkaar bekeken worden of een afspraak telefonisch of digitaal toch
doorgang kan vinden.

-

Voor scholen en partners in en om de school blijven de medewerkers van het
samenwerkingsverband via hun mobiele nummer telefonisch en per mail bereikbaar.
Daarbij vragen wij jullie ook rekening te houden met het feit dat door deze onverwachte
situatie ook onze medewerkers met kinderen zoekende zijn naar een oplossing voor het
combineren van werkzaamheden en het opvangen van de kinderen. Of dat zij zelf zijn
uitgeschakeld vanwege het Corona-virus. Dit betekent dat zij mogelijk niet direct in staat
kunnen zijn om in te gaan op een contactverzoek. Contact opnemen met het
samenwerkingsverband via info@swvvomk.nl kan in dat geval een goed alternatief zijn.

-

Volledig nieuwe aanvragen (d.w.z. aanvragen waar nog geen medewerker van het bij
betrokken is) worden nu niet opgepakt.
Alleen lopende TLV-aanvragen (d.w.z. waar een medewerker van het al bij betrokken is,
bijvoorbeeld middels eerdere aanwezigheid bij een MDO) en TLV-verlengingen zullen we, op
een aangepaste manier, in behandeling nemen. Aangezien de MDO’s rondom deze
aanvragen en verlengingen niet op de reguliere (fysieke) manier kunnen plaatsvinden, zijn
hierover aangepaste afspraken gemaakt met de scholen.

Tenslotte: om ervoor te zorgen dat de situatie die nu ontstaan is zo goed mogelijk wordt
opgevangen, kan contact opgenomen worden met Zeger van Hoffen via z.vanhoffen@swvvomk.nl

