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: besturen, CJG/wijkteams en Leerplicht

Zeist, 19 maart 2020
Betreft: Het Schoolondersteuningsteam - SOT
Wat kan het SOT in deze periode voor jullie doen. Bereikbaarheid en beschikbaarheid.

Beste collega’s,
Jullie zullen de afgelopen dagen hard gewerkt hebben aan het verzorgen en regelen van thuisonderwijs
voor de kinderen. Ook wij proberen in deze nieuwe situatie grip te krijgen op ons werk.
De komende weken zijn de scholen dicht maar het SOT is en blijft beschikbaar voor jullie zoals jullie
gewend zijn, al kunnen we voorlopig niet meer op de scholen komen.
We willen voorkomen dat trajecten verzanden en er zeker van zijn dat leerlingen, die recht hebben op
een plaats in het s(b)o, daar het komende schooljaar ook daadwerkelijk kunnen starten.
Ook leerlingen die (dreigend) thuiszaten en leerlingen op de Buitenkans willen we goed blijven volgen.
Wat kan het SOT de komende weken voor jullie betekenen:
De Sotters die betrokken zijn bij één van jullie leerlingen nemen contact op met de ib-er:
- Afspraken worden verzet naar een concrete nieuwe datum
- Er wordt gevraagd wat er de komende periode gedaan kan worden.
Wie kan wat in tussenliggende periode doen (via mail, telefoon, conference call etc.)
Het SOT blijft zowel telefonisch als per e-mail open en bereikbaar:
- Annelies (admin.) heeft de vaste telefoon doorgeschakeld naar haar mobiel en is op maandag,
dinsdag en donderdag bereikbaar: 030-6915080
- Josje is bereikbaar via haar mobiele nummer van maandag t/m donderdag: 06-45173925
- Als er niet opgenomen wordt, spreek dan niet in maar stuur een e-mail naar sot@swvzout.nl
Nieuwe aanvragen voor ondersteuning en/of toelaatbaarheidsadvies:
- Aanvragen voor ondersteuning of voor een toelaatbaarheidsadvies kunnen ingediend worden op
de gebruikelijke manier. Wees creatief als het om handtekeningen gaat, denk aan inzet van
digitale middelen.
- Nieuwe aanvragen voor ondersteuning worden niet op de gebruikelijke manier opgepakt.
We zullen contact met jullie opnemen en telefonisch of per conference call doorvragen.
Daarbij kijkend wat er al opgepakt is of uitgezet kan worden in de tijd.
- TLV-aanvragen worden op de gebruikelijke wijze door de twee externe deskundigen van een
advies voorzien.
Spreekuur en Kijk op School:
- De mogelijkheid tot een Spreekuur blijft bestaan. Een groeidocument is niet nodig.
Neem per e-mail contact op met het SOT en leg kort uit waarover je met wie wilt spreken, waarna
wij contact openmen.
- Kijk op School is nu even niet mogelijk. De gemaakte afspraken worden verzet naar een andere
concrete datum.
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Naast onze ‘reguliere’ vragen bereiken ons nu ook vragen die voortkomen uit de nieuwe ‘thuiswerk’
situatie rond kinderen. Kinderen krijgen opdrachten van school waar zij thuis aan moeten werken.
Dat legt bij ouders een verantwoordelijkheid om hun kind daarin te begeleiden. Bij de meesten lijkt dat
inmiddels goed te zijn opgestart. Bij een enkeling rijzen er vragen die bij de leerkracht gelegd worden, die
hen daarin kan bijstaan. In de meeste gevallen zal dat voldoende zijn om de ouder te helpen.
Mochten er kinderen zijn bij wie het thuiswerken een vraagstuk oplevert, dan kunnen wij jullie vanuit het
SOT hierin ook adviseren. Dit zijn uitzonderlijke omstandigheden, daarom kan in die gevallen contact
opgenomen worden met het SOT:
-

Wanneer je als ib-er inlogt in de cloud, tref je op het dashboard de knop ‘Ik wil een dreigende
thuiszitter melden.’ Druk deze in en vul het beknopte uitrolformulier in.
Omdat het in eerste instantie veelal gaat om anoniem sparren vul je in het uitrolformulier bij
naam xxx en bij geboortedatum 00-00-00 in. Daaronder kan je kort je vraag stellen.
Het Thuiszittersteam zal dan snel contact met je opnemen. In het daaropvolgende gesprek wordt
met de ib-er en/of leerkracht onderzocht welke vragen er leven rondom het kind en of, dan wel
hoe wij hierin kunnen ondersteunen.

Schroom dus niet om contact op te nemen bij vragen van welke aard dan ook. Het
samenwerkingsverband en het SOT staan je graag bij.
Veel sterkte en succes de komende weken.
Hartelijke groet,
namens het hele SOT en de directeur van het samenwerkingsverband ZOUT

Josje Jaasma en René Flippo
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