
Voorwoord 
 

Als Samenwerkingsverband vinden we het belangrijk om in deze corona-

crisis contact te onderhouden met al onze 16 school-besturen, 8 Noord-

Limburgse gemeenten en overige stakeholders. Vandaar dat we u -in onze

nieuwe huisstijl- een Update sturen. 

 

Wat we zien is dat er op alle scholen door collega’s keihard gewerkt wordt

om onder andere afstandsonderwijs te verzorgen, de communicatie met

ouders en leerlingen op gang te houden en ook om leerlingen waarvan

ouders een cruciaal beroep hebben, op te vangen. Ook worden er  geweldig

mooie initiatieven opgezet. Als directeur-bestuurder van ons 

 Samenwerkingsverband ben ik dan ook super trots dat we onze slogan

‘Goed onderwijs maak je samen’ zelfs in crisistijd kunnen waarmaken. 

 

In deze Update informeren wij u over enkele gezamenlijke initiatieven die we

hebben ondernomen in deze coronacrisis, hebben we enkele waardevolle

informatiebronnen gebundeld over passend onderwijs in coronatijd én

presenteren wij onze nieuwe huisstijl. Veel sterkte in deze woelige periode en

blijf gezond!

 

Yvonne Thijssen

Directeur-bestuurder 
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Initiatieven tijdens coronacrisis

Samenwerking SWV VO

Overleg Beleidsgroep onderwijs en gemeenten 

Noodaanpak t.b.v. TLV procedure

Om zo goed mogelijk te anticiperen op de maatregelen die het Kabinet treft rondom de

coronacrisis heeft het Samenwerkingsverband enkele initiatieven genomen. We informeren u

graag over enkele van deze initiatieven.

 

Nog meer dan anders stemmen de leidinggevenden van het Samenwerkingsverband PO en

VO Noord-Limburg continue met elkaar af over de actualiteit en nieuwe ontwikkelingen. Ook

hebben zij nauw overleg met elkaar. Zie ook de mail die in gezamenlijkheid gestuurd is op 

23 maart 2020.

 

In deze moeilijke periode is het van cruciaal

belang dat we onze leerlingen niet uit het oog

verliezen en dat we, ook al is de afstand fysiek

groot, toch zo dichtbij mogelijk blijven.

 

(BSOG)

Nu kinderen niet naar school kunnen wordt

nadrukkelijk aandacht gevraagd voor kinderen

in complexe situaties. Hiertoe hebben we deze

week gezamenlijk overleg gevoerd met onderwijs, gemeenten en jeugdhulp. Besproken is

welke vraagstukken rond kwetsbare kinderen en gezinnen samen opgepakt moeten worden,

welke actie de gemeente onderneemt en welke zorgen er dan nog overblijven. Uit dit overleg

met de betreffende beleidsambtenaren blijkt dat de lokale samenwerking per gemeente

goed loopt. Op 26 maart is een brief naar de leden van het algemeen bestuur en het BOC

netwerk uitgegaan.

 

De invoer middels Grippa en alles wat daar omheen hangt wordt ondersteund door

mensen van BCO.
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Tips en links naar handige sites

Er zijn vele landelijke initiatieven die informatie bundelen over het omgaan met de

coronamaatregelen in relatie tot passend onderwijs. Bijvoorbeeld over de vraag hoe kinderen

met een ondersteuningsbehoefte een vorm van thuisonderwijs en –begeleiding kunnen krijgen.

We noemen er een aantal;

 

Website passend onderwijs thuis

De website www.passendonderwijsthuis.nl, is een platform dat kennis bundelt en deelt gericht

op passend onderwijs. Zoals; tips, handige websites, informatie over specifieke thema’s

zoals hoogbegaafdheid, etc. Dit zowel voor professionals, ouders, als kinderen.

 

 Helpdesk steunpunt passend onderwijs

Het Steunpunt Passend Onderwijs heeft een communicatielijn opgezet rond het coronavirus in

relatie tot passend onderwijs. De helpdesk is voor scholen en samenwerkingsverbanden zowel

telefonisch als via de e-mail bereikbaar voor vragen over passend onderwijs in het primair- en

voortgezet onderwijs. Voor vragen over het PO kun je terecht bij Marlies Peters via 06-13 96 5059.

 

NJi opent themapagina over de gevolgen van het coronavirus

Ouders, kinderen, professionals en gemeenten hebben veel vragen over de gevolgen van de

coronacrisis voor hun dagelijks leven en hun werk.  Het ministerie van VWS heeft het Nederlands

Jeugdinstituut gevraagd om samen met andere partijen deze doelgroepen te voorzien van

betrouwbare antwoorden op hun vragen. Er is daarvoor de THEMAPAGINA ‘Omgaan met de

gevolgen van het coronavirus’ ingericht met allerlei praktische tips die kunnen helpen deze crisis

op een goede manier met elkaar door te komen. De inhoud van de themapagina wordt door

allerlei samenwerkende partijen gevuld, om gezamenlijk te zorgen voor eenduidige informatie

die door verschillende partijen in het jeugdveld benut kan worden. 

 

Les op afstand

Op de website www.lesopafstand.nl kunnen scholen hierover meer informatie vinden. Deze

website bevat stappenplannen en werkvormen voor het geven van les op afstand en werd

dinsdag gelanceerd door Kennisnet in samenwerking met het ministerie van OCW en diverse

onderwijsorganisaties.

 

http://www.passendonderwijsthuis.nl/
https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/coronavirus-en-de-gevolgen-voor-passend-onderwijs/
https://www.nji.nl/coronavirus
http://www.lesopafstand.nl/
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Nieuwe huisstijl 

Het Samenwerkingsverband heeft de laatste jaren een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt.

De organisatie heeft een stevig fundament en daar hoort ook een passende professionele

uitstraling bij. 

 

Vandaar dat we naast een aangepaste naam ook een nieuw logo en bijbehorende huisstijl

hebben ontwikkeld. Vanaf heden gaan wij verder onder de naam: SWV Primair Onderwijs Noord-

Limburg en is dit ons nieuwe logo:

 

 

 

 

 

Die naam geeft precies aan wat we doen. We zetten ons immers dagelijks samen in om

kwalitatief goed onderwijs te bieden op welke wijze dan ook. Passend onderwijs is geen los

thema, maar goed onderwijs met aandacht voor elkaar. We gaan uit van een integrale efficiënte

benadering en aanpak, samen met onze partners met ieder zijn eigen rol en expertise. 

 

Website www.swvpo.nl

Ook zijn we drukdoende met een nieuwe website met daarin een regiokaart van al onze 116

scholen. Dit wordt een belangrijk hulpmiddel bij het zorgen voor een dekkend netwerk aan

voorzieningen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Ofwel een dekkend

aanbod voor elk kind. Wanneer de nieuwe website online is wordt u hierover geïnformeerd. Tot

die tijd kunt u terecht op http://po.passendonderwijsnoordlimburg.nl.

 

Tot slot

Nog even de woorden van onze koning; Corona maakt

ongelooflijk veel daadkracht, creativiteit en

medemenselijkheid los. Het zijn die eigenschappen die we

heel hard nodig blijven hebben. Niet alleen nu, maar zeker

ook later als de omstandigheden misschien nog

ondraaglijker worden. 

 

Als we onze alertheid, solidariteit en warmte vasthouden,

kunnen we de crisis samen aan. Laten we samen optrekken.

 

 

http://po.passendonderwijsnoordlimburg.nl/

