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Harderwijk, 2 april 2020 

 
Beste samenwerkingspartners, 
      
Afgelopen dinsdag hoorden we allemaal dat alle maatregelen als gevolg van het coronavirus tot en 
met 28 april zijn verlengd. Dit betekent dat onze scholen en opvang ook langer gesloten blijven. We 
willen daarom alle collega’s op de scholen, ondersteuners vanuit de jeugdhulp en gemeente en niet 
in de laatste plaats de ouders en hun kinderen een hart onder de riem steken. We wensen jullie 
vooral allemaal toe dat een ieder gezond blijft en leven mee met een ieder die de nare gevolgen van 
dit coronavirus van dichtbij meemaakt. 
 
Vanuit het samenwerkingsverband hebben we dagelijks contact met velen van jullie en horen 
hartverwarmende voorbeelden van ondersteuning en initiatieven om alle kinderen ook in deze 
complexe tijd maximale ondersteuning te bieden. We merken dat veel ouders door de situatie 
gedwongen op vaak zeer inventieve, maar ook serieuze wijze hun kinderen helpen om het huiswerk 
te maken. We hebben veel respect en waardering voor wat er in zo korte tijd allemaal wordt 
bijgedragen om zoveel mogelijk door te laten gaan vanuit huis. En als dat niet kan op school en 
opvang. 
 
De druk op opvang en scholen zal de komende weken toenemen om niet alleen kinderen van ouders 
in vitale beroepen op te vangen, maar ook kinderen in kwetsbare situaties. We weten dat de 
verschillende gemeenten, schoolbesturen, opvangorganisaties en jeugdhulp hier al volop mee bezig 
zijn.  In elk van de acht gemeenten van het samenwerkingsverband verloopt dit ook weer anders. 
Laten we elkaar vooral steunen in het vinden van gezamenlijke oplossingen binnen de gemeente.  
We kunnen hier de al bestaande school overstijgende samenwerking misschien nog beter benutten. 
En zoals jullie inmiddels van ons gewend zijn: het samenwerkingsverband denkt graag mee in 
oplossingen als dat nodig is.  
 
De genomen maatregelen hebben ook effect op een aantal zaken rondom passend onderwijs en de 
taken van het samenwerkingsverband. Deze komt op het volgende neer: 
 
1. Bereikbaarheid 
 Het bureau van Zeeluwe is telefonisch via 0341-740007 en per e-mail bereikbaar. Er wordt door 

ons vaste team vanuit huis gewerkt. We reageren, zoals jullie van ons gewend zijn, snel op e-mails 
en ingesproken boodschappen. 

 
2. Verlenging TLV s(b)o zonder getekend OPP (zie bijlage de eerder gezonden mail aan het s(b)o) 

• OPP hoeft nog niet ondertekend te zijn door ouders. 

• Uiteraard moeten de OPP’s in een later stadium, maar uiterlijk vóór 15 september 2020, 

ondertekend nagezonden worden naar Zeeluwe via Tommy. 

• Aanvraag verlenging mag ingediend worden zonder dat het OPP aan reguliere scholen is 

voorgelegd om een eventuele terugplaatsing te overwegen. 
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3. Commissie Onderinstroom 
De  commissie Onderinstroom vergadert op 7 april, 21 april (extra vergadering),  

 19 mei en 30 juni. De aanvragen een week voor de vergadering indienen via Tommy. Er kunnen  
t/m 28 april geen observaties uitgevoerd worden. 

 
4. Procedure TLV aanvraag 

De procedure voor het aanvragen van een TLV blijft ongewijzigd en kan via Tommy plaatsvinden. 
De handtekening van ouders blijft hier onverminderd noodzakelijk. We willen scholen 
nadrukkelijk vragen om de contacten met het s(b)o over eventuele plaatsingen in een zo vroeg 
mogelijk stadium te leggen. Dit in verband met de toelatingsafspraken aldaar.  

 
5. Verlengde onderinstroom melding 
 Bij melding verlengde onderinstroom geldt dat we graag zo spoedig mogelijk geïnformeerd 

worden wanneer een school overweegt hier gebruik van te maken. De verlengde onderinstroom 
melding kan alvast in Tommy gezet worden, zonder dat ze ingediend worden. De termijn van 
melding binnen 5 dagen na inschrijfdatum gaat pas gelden wanneer de scholen daadwerkelijk 
weer open gaan. 

 
6. Ingediende verlengde onderinstroom 
 Het geüpdatete OPP dient bij een verlengde onderinstroom melding jaarlijks naar Zeeluwe 

gestuurd te worden of via Tommy geüpload. Gezien de omstandigheden wordt deze termijn 
verruimd met 3 maanden (excl. zomervakantie). 

 
7. Overleg over leerlingen casuïstiek 

MDO’s waar het samenwerkingsverband bij gevraagd wordt, vinden digitaal plaats. 
 
8. Verzuimmeldingen niet nodig 
 De Inspectie heeft ons geïnformeerd dat scholen geen verzuimmeldingen hoeven te doen zolang 
 de scholen zijn gesloten in verband met het coronavirus. Ook niet wanneer er afstandsonderwijs 
 wordt aangeboden en een leerling het programma niet volgt. Verzuim melden blijft echter wel 
 mogelijk, dat is in sommige situaties ook wenselijk in het belang van de leerling. U leest hier meer 
 over op de website van DUO (onder ‘Verzuim’). Het  samenwerkingsverband volgt deze zelfde lijn.  
  
Voor vragen over bepaalde procedures, afspraken of andere zaken rondom passend onderwijs, bel 
gerust met het samenwerkingsverband. Ons team staat voor jullie klaar. 
 
Ik vertrouw erop jullie voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben en wens jullie allemaal 
een blijvende goede gezondheid. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het team van Zeeluwe 
 
Karin Verkerk 
directeur-bestuurder 
 
 
Bijlage: verzonden mail aan s(b)o scholen 
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Mail aan s(b)o scholen d.d. 23-3-2020 
 
Geachte directie, 
 
In verband met de maatregelen rondom het coronavirus wordt veel van alle scholen, ouders en het 
swv gevraagd om ervoor te blijven zorgen dat leerlingen het onderwijs kunnen blijven volgen wat ze 
nodig hebben. Dit stelt zeker het speciaal (basis)onderwijs voor een bijzondere uitdaging. Ook 
volgend schooljaar. 
 
Om in deze intensieve periode zo min mogelijk administratieve druk op de scholen te leggen heeft 
Zeeluwe de eisen voor de aanvragen voor TLV verlengingen versoepeld.  
Wij begrijpen dat met name het zorgvuldige overleg met ouders door de Corona-maatregelen nu 
lastig te realiseren is. Om te voorkomen dat daardoor niet alleen een tijdige afhandeling van deze 
verlengingen, maar ook de nieuwe aanvragen voor de zomervakantie stagneren, is de volgende 
tijdelijke aanpassing in het proces “aanvragen verlengingen toelaatbaarheidsverklaring” 
aangebracht: 
 

- Een aanvraag verlenging mag verzonden worden met een OPP dat nog niet ondertekend is 
door ouders. 

- Een aanvraag verlenging mag ingediend worden zonder dat het OPP aan reguliere scholen is 
voorgelegd om een eventuele terugplaatsing te overwegen. 

 
Als de situatie het weer toelaat, maar uiterlijk vóór 15 september 2020, dient het ondertekende OPP 
nagezonden te worden naar Zeeluwe via het digitale aanvraagsysteem Tommy. 
 
Tevens verwachten wij van de school dat de mogelijkheid van terugplaatsing naar het regulier 
onderwijs, zoals is afgesproken, wordt meegenomen in het overleg met ouders en school. In geval 
van terugplaatsing verzoeken wij de school ons dit direct te melden.  
 
Bij elke aanvraag TLV verlenging blijft het verplicht om de volgende documenten mee te sturen: 

- huidige TLV 
- OPP (concept) 
- handtekeningen van beide ouders en directeur en/of bestuurder van de s(b)o organisatie. 

 
Voor vragen over deze procedure kan contact opgenomen worden met Froukje Cornet. Zij is per mail 
goed bereikbaar en op woensdag en vrijdag telefonisch. 
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