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VAN DE REDACTIE, 

 

Beste leerkrachten, Ib-ers, directeuren en bestuurders, 

 

 

CORONAVIRUS 

We zijn met z’n allen in een bizarre situatie beland nu de meesten van ons op afstand hard werken om 

leerlingen van onderwijs te voorzien. Deze crisis is ernstig en vraagt veel van leerkrachten: op afstand 

contact houden met leerlingen en ouders en hen motiveren om thuis schoolwerk te maken.  En wat 

lukt hun dat goed vol creativiteit en humor! We zien zulke leuke lessen en filmpjes voorbijkomen. 

Kinderen zijn hierbij gebaat en voelen zich hierdoor verbonden met hun juf, meester en klasgenootjes. 

Super dat eenieder zich daar vol overgave voor inzet. Wij zijn in gedachten bij jullie, maar denken ook 

aan de leerlingen. In het bijzonder aan de doelgroep leerlingen waarbij het leren niet zo makkelijk of 

vanzelfsprekend gaat. De leerlingen die moeite hebben om deze moeilijke, andere situatie te begrijpen 

en te wennen aan onderwijs op afstand. Terwijl zij ook op zoek zijn naar een ontspannen leervorm en 

positieve bevestiging omdat zij hun werk of opdracht goed gemaakt hebben. En geen mopperende 

blikken van thuis. Wat maakt het voor hen leuk en hoe kunnen we hen helpen? Dat is een moeilijk te 

beantwoorden vraag. We hebben hier geen ervaring mee en kunnen niet even een draaiboek uit de 

kast pakken. Dit vereist pragmatisch handelen, creativiteit en enorme inzet. Wat kunnen wij doen om 

jullie daarbij te ondersteunen? Wat zouden we kunnen betekenen voor de kwetsbare doelgroepen?  

 

STEUNPUNT PASSEND ONDERWIJS 

Over de vraag welke ondersteuning we zouden kunnen bieden is met elkaar gespard. We willen ons 

netjes houden aan de aanbevelingen en richtlijnen vanuit het Steunpunt Passend Onderwijs. Echter 

zoeken wij wel de verbinding met onze scholen en schoolbesturen. In de Kamerbrief van Arie Slob; 

‘Continuïteit van het funderend onderwijs bij maatregelen tegen het Coronavirus’, wordt het volgende 

aangehaald: 

Om ervoor te zorgen dat we geen kind vergeten, heb ik met gemeenten en sectorraden afgesproken dat de 
gemeenten het initiatief nemen om te identificeren voor welke kinderen extra maatregelen moeten worden 

genomen. Zij werken daarbij nauw samen met scholen, de scholen hebben immers goed in beeld welke kinderen 

extra zorg nodig hebben. Het is vervolgens ook aan de scholen om het initiatief te nemen om tot een oplossing op 

maat te komen, zo nodig in samenwerking met gemeente, scholen in de buurt, samenwerkingsverbanden en 
andere partijen. 
 

Omdat er in de CA veel expertise aanwezig is, juist voor de kwetsbare leerlingen, kunnen jullie een 

beroep op ons doen om mee te denken. Dat zal laagdrempelig zijn en in een adviserende rol omdat de 

CA geen directe contacten heeft met kinderen. We denken daarbij aan drie verschillende manieren.  

  

1. ONDERSTEUNING INDIVIDUELE VRAGEN 

Onze AB-ers kunnen ondersteuning bieden aan scholen waar specifieke vragen zijn over de aanpak van 

kwetsbare kinderen. Daar waar AB-ers al betrokken zijn bij leerlingen van jullie school kan 

rechtstreeks met hen gemaild worden. Bij het gebruiken van namen, kindkenmerken e.d. kan dit het 

veiligste in Grippa. Voor vragen van algemene aard, voor leerlingen die niet bij ons bekend zijn, kan 

gemaild worden naar het algemene e-mailadres: ca.hgv@po2203.nl. Er zal vervolgens contact 

opgenomen worden met de school door de betreffende AB-er.   
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2. AANSLUITEN BIJ OVERLEG    

We zouden eventueel ook op verzoek kunnen aansluiten bij al bestaande crisisteams of werkgroepen 

vanuit schoolbesturen waarbij expertise gewenst is voor leerlingen die ‘anders’ leren of helemaal niet 

aan leren toekomen omdat het thuis gewoonweg niet gaat. We kunnen er ons van alles bij voorstellen 
dat er moeilijke doelgroepen zijn om thuis te bereiken. Daarom moet het voor hen misschien anders 

worden georganiseerd. Denk bijvoorbeeld aan leerlingen met autisme spectrumstoornissen (ASS) of 
ADHD die een meer gebalanceerd dagprogramma nodig zullen hebben. Of leerlingen met een 

arrangement met bijvoorbeeld een zml-profiel of een eigen lesprogramma die behoefte hebben aan 

maatwerk. Daarin kunnen Ab-ers sparren en adviseren.                  
 

3. HOE GAAT HET VERDER? 
De aanvragen voor TLV's en arrangementen gaan gewoon door. We bereiden wekelijks de 

vergaderingen voor en via skype vindt er overleg plaats. Aansluitend worden TLV-aanvragen doorgezet 

naar de CT en arrangementen toegekend aan de scholen. Dit wijkt niet af van de standaardprocedures. 
Wel vragen we jullie zoveel mogelijk te houden aan de aanvraagtermijnen. Natuurlijk zullen we coulant 

zijn, in deze gekke tijd, wanneer dossiers nog niet helemaal volledig zijn. Lever de informatie die er al 

wel is alvast aan in Grippa, dan reserveren we een plekje op de agenda zodat we een planning kunnen 
gaan maken.  

 
Hebben jullie zelf nog andere wensen t.a.v. onze betrokkenheid, laat ons het weten. We denken graag 

met jullie mee.  Ik stuur voor de zekerheid de link van het Steunpunt Passend Onderwijs: 

 
 https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/knowledge-item/wat-zijn-de-aanvullende-afspraken-

voor-kinderen-in-kwetsbare-posities/ 
 

Wij wensen jullie heel veel succes met alle uitdagingen om onderwijs op afstand te blijven geven en wij 

wensen jullie nog heel veel inspiratie toe. En, denk ook aan jezelf!  

                                                                                                  

                                   

Accepteer het leven zoals het is. Geniet niet alleen 

van de comfortabele momenten maar ook van de 

oncomfortabele, hoe gek dat ook klinkt. 

Geef je weerstand op tegen wat er gebeurt. 

Het gebeurt toch…….Dat creëert stilte in jezelf 

Luister naar die stilte. ‘LISETTE THOOFT’ 

    

Namens de CA, Erica Konijnenburg 

                                                          

 

  Agenda 

7 april:   CA-bespreking 

14 april: CA-bespreking 

17 april: inleverdatum voor CA (CT 12 mei) 

21 april: CA-bespreking 

11 mei:  CA-bespreking 

19 mei:  CA-bespreking 

26 mei:  CA-bespreking  

 

 

 

29 mei: inleverdatum voor CA (CT 9 juni) 

2 juni:  CA-bespreking 

5 juni:  inleverdatum voor CA (CT 16 juni) 

9 juni:  CA-bespreking 

12 juni: inleverdatum voor CA (CT 23 juni) 

19 juni: inleverdatum voor CA (CT 30 juni) 

23 juni: laatste CA-bespreking 
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