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Extra Nieuwsbrief – 17 maart 2020
Dit is een extra nieuwsbrief waarin we u informeren over onze bereikbaarheid en werkzaamheden in
de komende weken vanwege de maatregelen m.b.t. het coronavirus. Het bestuur en medewerkers van
Koers VO wensen collega’s van de scholen, ouders en leerlingen veel succes en sterkte in de
komende periode.
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1. Bereikbaarheid Koers VO tot en met 6 april 2020
Koers VO is elke ochtend van maandag t/m donderdag van 8.30 uur tot 13.00 uur telefonisch
bereikbaar. Voor vragen buiten openingstijden kunt u via onderstaande informatie contact opnemen
met de betreffende medewerkers.
Voor de meest actuele informatie verwijzen wij u door naar onze website www.koersvo.nl/nieuws en u
ontvangt elke week een actuele nieuwsbrief.

2. Werkzaamheden Koers VO tot en met 6 april 2020
Werkzaamheden Koersloket
•
•

•

Koersconsulenten en medewerkers Expertisepool werken vanuit huis en zijn dus in principe
bereikbaar. Per mail heeft hierbij de voorkeur.
De Plaatsingsoverleggen op 31 maart voor Noord en op 1 april voor Zuid vervallen qua samenzijn.
Aanmeldingen kunnen gewoon plaatsvinden, want dan wordt hier een mail van gemaakt conform
handelwijze van de jaarlijkse zomermail maar dan met bijlagen erbij. Deadlines zijn voor Noord
dinsdag 24 maart 2020 en voor Zuid 26 maart 2020 en aanmelden via de bekende emailadressen
zoals altijd.
De volgende Plaatsingsoverleggen vallen op dinsdag 19 mei Noord en donderdag 14 mei (let op
deze datum!!) Zuid. Dit vanwege de meivakantie. E.e.a. uiteraard afhankelijk van de coronavirusontwikkelingen.

Werkzaamheden ABT vso/lwoo-pro en OPDC
•
•

De processen van beoordeling en besluitvorming van onderwijsarrangementen (OPDC, vso, lwoo,
pro) worden voortgezet volgens de hiervoor geldende procedures en wettelijke termijnen.
De ABT-medewerkers werken zo veel mogelijk thuis en zijn daardoor vooral per mail bereikbaar.
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•

•

•

Bij vragen kan er per mail contact op worden genomen met de ABT-medewerkers. Er zal dan zo
snel mogelijk per mail of telefonisch gereageerd worden. Voor vragen over tlv’s vso
abtvso@koersvo.nl, voor vragen over OPDC aanvragen, abtopdc@koersvo.nl, voor vragen over
lwoo/pro, abtlwoopro@koersvo.nl of in direct contact met de ABT-medewerkers.
De communicatie vanuit de ABT naar scholen en ouders toe zal zo veel mogelijk digitaal verlopen.
Zo zullen bijvoorbeeld ontvangstbevestigingen bij vso-aanvragen alleen per mail worden
verstuurd. Afhankelijk van ontwikkelingen kan dit worden uitgebreid naar de verzending van
besluiten en begeleidende brieven per mail.
Wij hebben begrip voor de situatie van scholen. Wanneer er als gevolg van de landelijke
maatregelen problemen ontstaan bij scholen bij de aanvraag van onderwijsarrangementen zullen
wij hierin meedenken. Wij doen ons uiterste best om in gezamenlijkheid te komen tot een
oplossing m.b.t. de beoordeling en besluitvorming.

Naast bovenstaande punten vragen wij uw begrip voor het volgende:
Bij besluiten OPDC zullen leerlingen gedurende de periode van maatregelen niet opgeroepen
worden voor een intakegesprek op het OPDC, daar ook de OPDC’s nu geen leerlingen
ontvangen. Na opheffing van de maatregelen zullen de OPDC’s contact opnemen met scholen om
een afspraak voor een intake te plannen. Deze kunnen en zullen niet allemaal meteen na de
opheffing van de maatregelen plaatsvinden.
De vso-scholen hebben door de genomen maatregelen na opheffing van de maatregelen (ook) tijd
nodig om de aanmeldingen te verwerken en om intakes in te plannen.
Het ABT-secretariaat van Koers VO is op maandag, woensdag en donderdag tussen 8.30-13.00 uur
telefonisch bereikbaar via 010-4842576.

Werkzaamheden Internationale Schakelklassen (ISK)
Koers VO test wekelijks op donderdag anderstalige nieuwkomers en verwijst hen door naar de
verschillende ISK-locaties. Gezien de maatregelen zullen de testen opgeschort worden tot en met ten
minste 6 april 2020. Mochten de maatregelen verlengd worden, dan zal gedurende deze periode niet
getest worden. Bij veranderingen worden de scholen met ISK-afdeling steeds geïnformeerd.
Leerlingen die zich voor de test hebben aangemeld en die nog niet zijn doorverwezen naar een school
zullen geïnformeerd worden door Koers VO. Zij worden door school opgeroepen zodra leerlingen weer
aanwezig kunnen zijn op een school. Leerlingen die reeds zijn getest en doorverwezen, maar nog niet
zijn opgeroepen worden geïnformeerd door de betrokken school.
Aanmeldingen voor ISK kunnen van maandag tot en met donderdag tussen 8.30-13.00 uur worden
doorgegeven via de receptie van Koers VO, en anders via de mail: isk@koersvo.nl.

Werkzaamheden De OverstapRoute (en ZIB)
De loting a.s. donderdag 19 maart gaat door volgens planning. Ouders worden door school
geïnformeerd over de uitkomst van de loting. De tweede aanmeldronde (23-3 t/m 2-4) gaat ook
volgens planning door. De OverstapRoute adviseert scholen om de aanmeldgesprekken op school om
te zetten naar bijvoorbeeld een telefonisch contact. De Overstaproute verzorgt zelf nog een externe
informatiemail naar de betrokkenen.
Alle vragen over de OverstapRoute/ ZIB kunnen gesteld worden via de mail:
deoverstaproute@koersvo.nl.

3. Bijeenkomsten
Annulering bijeenkomst 23 maart ‘Ondersteuningsgeld, wat doen we ermee?’
De bijeenkomst “Ondersteuningsgeld, wat doen we ermee?” van maandag 23 maart gaat niet door.
We waren blij met de ruim 100 aanmeldingen en hadden bedacht dat de bijeenkomst ‘Anders’ zou
worden. Dat het zó anders zou zijn, konden we niet voorzien. Het is duidelijk dat we op dit moment
elkaar niet kunnen treffen om een stap te maken in ons denken over ‘Anders vasthouden’. We hopen
deze stap op een ander moment in 2020 met jullie te kunnen zetten.
Wij gaan de komende weken bekijken op welke manier we verder kunnen met het traject
verantwoording en jullie horen daar later weer meer over.
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Mochten er vragen zijn, neem dan contact op met Marijke Terwisscha van Scheltinga,
terwisscha@koersvo.nl of Annemarie Rodenburg, rodenburg@koersvo.nl.

Terugblik bijeenkomst ‘Oog voor jou’ en nieuwe datum tweede bijeenkomst
Creatieve werkplaats OOG VOOR JOU 4 maart was een groot succes. Professionals die in en om de
scholen werken in het primair en voortgezet onderwijs zijn deze middag actief bezig geweest met het
thema “verzuim”. Door middel van het spelen van het OOG-VOOR-JOU-spel werd de
aandacht verlegd van ‘verzuim’ naar ‘aanwezigheid’.
De geplande bijeenkomst woensdag 25 maart in de Maassilo gaat niet door i.v.m. de maatregelen
vanwege het coronavirus. Op woensdag 7 oktober 2020 zal nu de tweede bijeenkomst plaats vinden.
Aanmelden kan vanaf de maand mei. Hier wordt nog een bericht over met aanvullende informatie over
gestuurd. Mochten er vragen zijn, neem dan contact op met Maaike Dries, dries@koersvo.nl

4. Overige informatie
Tips voor scholen
Tip van een collega: contact houden met leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben
De komende weken valt de structuur voor leerlingen (deels) weg. Voor iedereen is dat lastig, maar
voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, is dat een extra uitdaging. Je kan 1 keer per
week telefonisch contact opnemen met deze kwetsbare groep (waar mogelijk via skype). Tijdens dit
contact kun je per leerling nagaan wat de nieuwe algemene “regels” voor hen in de praktijk betekenen.
Zijn er aanpassingen nodig? Wat geldt er voor hen wel/niet? Kunnen je op afstand iets voor deze
leerlingen betekenen? Al is het maar even een gesprekje om te vragen hoe het met ze gaat en een
luisterend oor bieden. Deze extra persoonlijke aandacht kan echt het verschil maken voor de leerling.
Tip voor informeren van ouders
De sluiting van scholen leidt bij ouders tot veel vragen. Om ouders zo goed mogelijk te helpen staat op
de website van Ouders & Onderwijs een FAQ. Hier lezen ouders actuele informatie en antwoorden op
veelgestelde vragen.
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