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Met de InfoFlits ontvangt u actuele documenten over onderwerpen die
relevant zijn voor, door en in het praktijkonderwijs. De documenten
worden geselecteerd door de Sectorraad Praktijkonderwijs. Bij vragen of
opmerkingen kunt u contact opnemen via info its@praktijkonderwijs.nl

Servicedocument Corona - versie 21 september
Het coronavirus heeft grote impact op het funderend onderwijs. Scholen, leraren,
leerlingen en ouders gaan met veel exibiliteit en vindingrijkheid om met de situatie.
Wij vinden het belangrijk om schoolbesturen en scholen daarbij te ondersteunen,
door voortdurend een overzicht te geven van de laatste informatie. De huidige
situatie leidt tot vragen rondom corona. In dit document geven we antwoord op
deze vragen, gebaseerd op de bestaande wet- en regelgeving, inclusief de
coronamaatregelen vanuit het kabinet en de RIVM-richtlijnen.
De sector heeft protocollen opgesteld die een belangrijke rol vervullen om op een heldere
wijze duiding en een praktische handreiking te geven aan de richtlijnen die gelden.
Gezamenlijk wordt daarnaast regelmatig bezien of de maatregelen, aanwijzingen en tips
geactualiseerd moeten worden. Het ministerie van OCW bundelt de laatste stand van
zaken van de landelijke maatregelen voor het funderend onderwijs in dit
servicedocument. Het is nadrukkelijk geen vervanging maar vormt samen met de diverse
protocollen en richtlijnen een overzicht van de geldende maatregelen in het primair en
voortgezet onderwijs (p. 29 bevat het actuele overzicht aan protocollen).
In het servicedocument wordt dan ook waar nodig naar diverse protocollen verwezen.
Het document is in zijn geheel gebaseerd op de situatie zoals die geldt per 25 september
2021. Mochten ontwikkelingen rondom de coronapandemie aanleiding geven tot
aanpassingen, dan zullen die doorgevoerd worden in een nieuwe versie van het
servicedocument. Het document kan rekenen op steun van de PO-Raad, VO-raad, MBO
Raad, Sectorraad Praktijkonderwijs, Laks, AOb, CNV Onderwijs, FvOv, Sectorraad GO,
AVS, Ouders & onderwijs en van de Inspectie van het Onderwijs (hierna: inspectie).
Download hier het gehele servicedocument
Het servicedocument staat ook op de site van de Sectorraad Praktijkonderwijs.
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