
 
 

Nieuwsflits SWV Kop van Noord-Holland PO, 1-4-2020 
 
Aan alle betrokkenen bij het Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland PO, 
 
In de voorgaande nieuwsflits d.d. 16 maart 2020 jl. (bij de aanvang van de coronacrisis) staat vermeld 
dat vrijwel alle activiteiten voor het samenwerkingsverband, voor de duur van drie weken, op een 
zogenaamd laag pitje waren gezet. Dit met als doel de scholen, in onze regio, te ondersteunen in de 
nieuwe primaire taakstelling gezien het organiseren van online thuisonderwijs.  
 
Echter, in het verloop van deze drie weken werd al vrij snel duidelijk dat de periode van sluiting van 
de scholen zeer waarschijnlijk langer zou gaan duren. Hierdoor zijn de verschillende SWV activiteiten, 
voornamelijk digitaal en op afstand weer opgepakt zodat de kinderen, met een bijzondere 
ondersteuningsbehoefte, niet aan hun lot worden overgelaten. Inmiddels is het duidelijk dat, in ieder 
geval tot dinsdag 28 april as., de scholen gesloten blijven en de richtlijnen van het RIVM leidend zijn. 
 
Via de rechtstreekse contacten met de scholen en de ondersteunende partners blijkt dat het 
verlengen van de maatregelen veel vraagt van scholen en onderwijspersoneel, maar ook van ouders 
die het eigen thuiswerken vaak combineren met hulp bij het thuisonderwijs aan hun kinderen.  
Het is dan ook heel bijzonder te ervaren met welke positieve energie en mooie resultaten scholen en 
ouders er dagelijks in slagen thuisonderwijs te organiseren. Het SWV heeft hiervoor bijzonder grote 
waardering en zal, daar waar het om de kwetsbare kinderen met een bijzondere ondersteuningsbehoefte 
gaat, scholen en kinderen blijven ondersteunen. 
 
Concreet betekent dit dat de verschillende faciliteiten zoals;  

- CTO/OTG vergaderingen digitaal en op afstand hun continuïteit hebben gekregen.  
- Zo ook de grote diversiteit van vergaderingen waarbij passend onderwijs het centrale thema 

is.  
- Schoolmaatschappelijk werk is volgens de gebruikelijke kanalen, rechtstreeks, te benaderen 

voor de scholen en hun ouders. In lijn met de richtlijnen van het RIVM worden ook deze 
gesprekken veelal digitaal en op afstand ingezet. 

- Specialisten zoals voor gedragsondersteuning, NT2, hoogbegaafdheid zijn direct beschikbaar 
voor ondersteuningsvragen over het thuisonderwijs. 

 
Het zijn voor eenieder onwerkelijke en zeer onrustige tijden, die het uiterste van iedereen vraagt. De 
richtlijnen vanuit de overheid vertalen we op de goede manier. Ik wens eenieder veel gezondheid, sterkte, 
optimisme en vertrouwen de komende weken. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Michiel van Lee  
Directeur-bestuurder 
Samenwerkingsverband Kop van Noord Holland PO 


