Beverwijk, 16 maart 2020
Beste scholen, ouders, kinderen en relaties van het SWV PO IJmond
Met ingang van vandaag 16 maart 2020, zijn er wederom nieuwe en ingrijpende maatregelen
genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
De afgelopen twee weken kreeg het onderwijs dagelijks nieuwe aanwijzingen hoe om te gaan met
het Coronavirus. De berichtgevingen in de media hebben voor veel onzekerheid gezorgd. De ons
omringende landen hebben de scholen gesloten en in Nederland bleef het de vraag wat wijsheid
was. Steeds meer collega’s en kinderen bleven thuis, omdat ze zelf in de risicogroep zitten,
griepverschijnselen hadden, omdat iemand van het thuisfront kwetsbaar is of vanuit bezorgdheid van
de ouders.
De afgelopen weken hebben we als SWV PO IJmond de maatregelen zoals deze zijn afgekondigd door
het RIVM steeds zo goed als mogelijk gevolgd. Zeker omdat onze medewerkers vaak op een dag
meerdere locaties bezoeken. Ook nu is dit opnieuw ons uitgangspunt.
Gisteren, zondag 15 maart jl., is bekend gemaakt dat de scholen voorlopig tot 6 april dicht blijven en
alleen nog open zijn als opvanglocatie voor kinderen van ouders in vitale sectoren (zorgsector,
politie, brandweer, etc.). Dit heeft helaas ook gevolgen voor de werkzaamheden vanuit de
medewerkers van het samenwerkingsverband.
Vanaf vandaag hanteren wij tot in ieder geval 6 april de volgende richtlijnen:
•

•

•
•

Afspraken en werkzaamheden van onze medewerkers (consulenten en specialisten) fysiek op
school worden per direct gestopt, zo ook overleggen van onze medewerkers met andere
externe partners.
Onze medewerkers bekijken waar mogelijk en uiteraard in overleg met betrokkenen of
afspraken telefonisch of digitaal toch doorgang kunnen vinden, met name op die
dossiers/casussen die urgentie behoeven.
Onze medewerkers blijven voor scholen en partners in en om de school, telefonisch en per
mail goed bereikbaar.
Scholingsbijeenkomsten georganiseerd door het SWV PO IJmond worden in elk geval tot 6
april gecanceld.

De ontwikkelingen rondom het Coronavirus gaan snel en kunnen dagelijks veranderen. We hopen dat
de maatregelen zoals nu genomen, op korte termijn het gewenste effect gaan hebben, maar of dat
zo is en hoe lang het gaat duren blijft onduidelijk.
We volgen de ontwikkelingen op de voet en houden u via mail of sociale media op de hoogte. Pas
goed op elkaar en veel sterkte de komende tijd.
Met vriendelijke groet,
Peter Truijens
directeur-bestuurder

