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Zeist, 23 april 2020
Betreft: Heropening van de scholen en het SOT
Beste collega’s,
Nu vanaf 11 mei de basisscholen en de scholen voor speciaal (basis) onderwijs weer open gaan, informeren we jullie
in deze brief opnieuw wat jullie van het samenwerkingsverband en het SOT kunnen verwachten. Veel van wat
eerder is gemeld, blijft hetzelfde.
SOT blijft beschikbaar
Het SOT blijft ondersteunen, in principe op afstand. Afhankelijk van de situatie kan worden gekeken of fysieke
aanwezigheid op school nodig of mogelijk is. Uiteraard gelden altijd de landelijke richtlijnen, waarbij 1,5 meter
afstand in acht wordt genomen. Het Spreekuur is beschikbaar. Heb je vragen of wil je sparren dan kan dat:
- Annelies (admin.) is bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag: 030-6915080.
- Josje is op maandag t/m donderdag bereikbaar via haar mobiele nummer: 06-45173925
(als er niet opgenomen wordt, spreek dan niet in maar stuur een e-mail naar sot@swvzout.nl).
- Als al een SOT’er betrokken is bij de leerling, kun je ook daar contact mee opnemen.
Voor sommige kinderen kan overleg met Leerplicht, CJG, Dorpsteam of Loket of andere instanties raadzaam zijn.
Indien gewenst kan een SOT’er (op afstand) deelnemen. Bel Josje of de SOT’er die al bij de leerling betrokken is.
Bij TLV-aanvragen wordt rekening gehouden met de bijzondere omstandigheden
We zeiden het al in onze brief van 1 april jl.: als voor een leerling SBO of SO aangewezen is, wacht dan niet met de
TLV-aanvraag. Als dat nog niet gedaan is, betrek het SOT. Aanvragen kunnen op de gebruikelijke manier ingediend
worden. Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met de bijzondere omstandigheden (zie de brief van 1 april op
onze website van ZOUT).
Studiemiddag 14 mei afgelast
De studiemiddag van 14 mei a.s. gaat niet door. We werken aan een programma voor de studiemiddagen die staan
gepland op 3 november, 31 maart en 8 juni. We kijken daarbij goed naar de input en suggesties die jullie op de
laatste studiemiddag hebben gegeven. Een impressie van de voor velen geslaagde studiemiddag over gedrag vinden
jullie op de website van ZOUT.
Meer informatie
Op de website van ZOUT is een speciale Coronapagina ingericht. Daar vind je alle relevante brieven en een aantal
handige links terug, zoals naar een Webinar van Steven Pont over het weer opstarten van het onderwijs of naar de
handige kwaliteitskaart “heropening school”.
Tot slot
We wensen jullie veel sterkte en succes de komende weken. Schroom niet contact op te nemen als er vragen zijn.
Het samenwerkingsverband en het SOT staan je graag bij.
Hartelijke groet,
René Flippo (directeur) en Josje Jaasma (coördinator SOT)
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