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informatie over opvang, kwetsbare kinderen en devices

Beste schoolleider,

sinds 16 maart is uw school gesloten. wat daarvoor niet voor mogelijk werd
gehouden, is nu al ruim drie weken werkelijkheid. Het overgrote deelvan de
leerlingen zit thuis en volgt van daaruit lessen of werkt daar, na een paar weken
herhalingsstof, verder aan nieuwe lesstof. Leerkrachten houden contact met
leerlingen en ouders vanuit school of vanaf thuis. ledere school vangt kinderen op
van ouders met vitale beroepen. En FloreoKids verzorgt de opvang daarbuiten; op
vrije dagen, in de weekends en 24 uur per dag als dat nodig is. ln deze brief hebben
we de informatie verzameld waar u aangaf behoefte aan te hebben of die wij nuttig
vinden om te delen.

Complimenten
Maar eerst willen we u complimenteren voor de manier waarop u omgaat met deze
ongewone situatie. wij hebben u gevraagd hoe het gaat en het antwoord dat we
kregen was eensluidend: naar omstandigheden goed,wat eigenlijk zegt dat u met
uw collega's er het beste van heeft weten te maken. Dat getuigt van flexibiliteit,
improvisatievermogen, oplossingsgericht denken en pragmatisch handelen, terw'rjl u
er niet de voldoening van heeft die het werken met kinderen normaliter geeft.
Daarbij uitte u allemaal uw zorgen over hierna, als de kinderen weer gewoon naar
school kunnen. u moet er niet aan denken dat de sluiting na 2g april nogmaals
wordt verlengd.

Ouders
ook, via u, een compliment aan de ouders die zo goed en zo kwaad als het gaat de
kinderen thuis begeleiden met hun schoolwerk en er voor ze zijn,terwijl er werk ligt,
de telefoon gaat, er over 5 minuten een skypeoverleg plaatsvindt waarin
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belangrijke kwesties worden besproken. Ook die maken er het beste van,

improviseren en stellen zich flexibel op. Voor ouders in vitale beroepen is het niet
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komen thu¡s in een situatie die anders is dan anders en d¡e extra aandacht vraagt.

En het lukt ze niet allemaal, vertelde u ons' Er zijn ouders en kinderen die door deze

situatie in de knel komen. Daar is aandacht voor en wordt zo goed mogelijk aan

gewerkt.

Extra ondersteun¡ng
We willen voor de kwetsbare kinderen zorgen dat er voldoende effectieve en

efficiënte jeugdhulpondersteuning aanwezig is op de diverse onderwijslocaties en

locaties van zorgaanbieders en waar nodig bij de gezinnen thuis (conform de covid-

maatregelen).

Het gaat hierbij om:

1. Leerlingen waarbij het thuis gaat knellen door het wegvallen van school,

waardoor de verhouding draagkracht/draaglast van het gezin in het geding komt'

Het kan zijn dat deze gezinnen nog niet bekend zijn bij jeugdhulp, maar deze

ondersteuning in deze tijd wel nodig hebben. Vraag is of hiervoor reguliere opvang

volstaat of dat er ondersteuning met jeugdhulp nodig ¡s.

2. Leerlingen die reeds bijjeugdhulp bekend zijn, maar door het (gedeeltelijk)

wegvallen van onderwijs en jeugdhulp te weinig ondersteuning krijgen. Deze

s¡tuat¡e vraagt om meer begeleiding enf of zorg, of bijvoorbeeld een plaats in de

opvang. Zeker in het geval wanneer er sprake is van een onveilige thuisbasis'

Voor deze kinderen en hun ouders stellen wij de volgende werkwijze voor die, zo

hebben wij gehoord, al door de meeste van u wordt gehanteerd'

Acties vanuit het onderwijs

leerlingen. ln overleg met het JGT bepaalt u of (extra)jeugdhulp

noodzakelijk is. De extra jeugdhulp kan op de school worden geboden als

hiervoor ruimte beschikbaar kan worden gesteld. lndien geen ruimte

beschikbaar is, kijkt het JGT op welke vorm zij die ondersteuning kunnen

aanbieden.

Thuis afstemmen wat nodig is. Het kan zijn dat Veilig Thuis u verzoekt een

melding te doen conform de wet op de meldcode Huiselijk Geweld.

Acties vanuit het JG

doorlopend welke kinderen extra jeugdhulpondersteuning nodig hebben'

Wanneer het JGT inschat dat bepaalde kinderen extra ondersteuning nodig

hebben, maar d¡e vanwege de huidige s¡tuatie niet volledig beschikbaar of in

beeld zijn, neemt zij met de scholen contact op. waar nodig zijn de scholen

of veilig Thuis al benaderd, maar ook de komende tijd kunnen er nog

s¡tuaties ontstaan die om extra inzet vragen. Wat u dan kunt verwachten is

dat het JGT, samen met u en het gezin kijkt welke vorm van ondersteuning

het meest Passend is.
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Opvang kwetsbare kinderen
Verschillende van u hebben aangegeven naast kinderen van ouders met vitale
beroepen, kinderen op te vangen, waarvan ouders het even niet zien zitten of die
vanwege spanningen of om veiligheidsredenen beter overdag uit de thuissituat¡e
gehaald kunnen worden. ouders hebben zich met die vraag bij u gemeld of u heeft
zelf voorgesteld om door opvang te bieden ouder(s) en/of kind(eren) te ontlasten. U
hoeft deze kinderen niet op te vangen, maar we vinden het tekenend dat u zich
hiertoe wel geroepen voelt. Als u dat echter best zou willen, maar daarmee krap
komt te zitten in uw beschikbare capaciteit (gelet de extra belasting voor uw
leerkrachten), kunt u FloreoKids vragen voor ondersteun¡ng. FloreoKids kan vanaf
het middaguur pedagogisch medewerkers beschikbaar stellen aan uw school ter
ondersteuning. Dit wordt op enkele scholen al gedaan.

Ouders van kinderen in de leeftijd 0-4 jaar met SMI indicatie of waar anderszins zorg
over bestaat zijn door FloreoKids uitgenodigd hun kindere n L of 2 dagen per week
naar het kinderdagverblijf te brengen. Hierdoor kan zicht gehouden wo.rden op de
ontwikkeling van en situatie rondom deze kinderen.

FloreoKids vervult hiermee voor de gemeente de coördinerende rol, evenals bij de
opvang voor ouders in vitale beroepen. waarvoor overigens langs deze weg
complimenten voor hun proactieve en behulpzame rol.

Partners
Naast het JGT en FloreoKids werkt u samen met allerlei partners om deze situatie zo
goed mogelijk door te komen, zoals de Ambulante Educatieve Dienst, JES Rijnland,
het centrum voor Jeugd en Gezin (cJG), het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) en
veilig Thuis. Voor zover nog niet bekend, zou ook lncluzio een rol kunnen spelen
met b¡jvoorbeeld jongerenwerk of vrijwilligers die kunnen vertalen.

Middelen ldevices)
We hebben u eerder geïnformeerd over de mogelijkheid om ouders aan te melden
bij Stichting Leergeld, wanneer er binnen het gezin geen financiële mogelijkheid is
om een laptop aan te schaffen.

Daarnaast zijn we benaderd door de Leiderdorpse ondernemersvereniging, die
heeft aangeboden om te bekijken of Leiderdorpse bedrijven hierin iets kunnen
betekenen. U kunt
of O7t-5425760.

hiervoor contact opn emen met de LOV via infot@ rdorp.nl

Ook willen wij u wijzen op een speciaal crisisfonds voor kwetsbare kinderen thuis,
om hen snel te helpen met spullen die direct noodzakelijk zijn. Het gaat om digitale
middelen om het schoolprogramma te volgen, en bv. spelmateriaal. Wellicht kunt u
ouders hier op attenderen en hen zo nodig helpen hier een aanvraag bij te doen.
https://www. huisel iikseweld. n l/actueel/n ieuws/2020/03/24lcrisisfonds-voor-
kwetsba re-kinderen-th uis

Schoolleidersoverleg
U gaf aan dat er binnen het bestuur vaak wel overleg is tussen schoolleiders, maar
daarbuiten niet' De meesten van u vonden dat voldoende. Toch loopt u tegen zaken
aan waar op een andere school al een oplossing voor is bedacht. Daarom raden wij u
aan, als het laagdrempelig kan en de mailboxen niet doet overlopen: informeer
elkaar, leer van best proctices. Bedenk dat er ook eenpitters zijn waarvoor het
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lastiger kan zijn om voldoende personeel op de been te krijgen om opvang te

kunnen bieden. En daarbij: gedeelde smart...

Leerlingenven oer
ln deze periode is leerlingenvervoer beschikbaar voor kinderen die daar in de

normale situatie ook gebruik van maken. Ouders kunnen hiervoor contact opnemen

met de vervoerder.

Vrije dagen/meivakantie
Op Goede Vrijdag z'rjn de scholen dicht. FloreoKids verzorgt die dag roostervrije

opvang van 7.30 tot L8.30 uur. ln het Paasweekend en op Koningsdag is er waar

nodig noodopvang beschikbaar.

Hoe het na 28 april voor de kinderopvang verder gaat is nog niet duidelijk. Daar zal

pas 21 april na de persconferentie van het kabinet iets concreets over te zeggen zijn,

FloreoKids bereidt zich er de komende weken op voor dat de BSO-vakantie-opvang

wellicht vanaf 29 april open gaat. FloreoKids gaat daar in eerste instantie vanuit dit

geheel op eigen kracht te doen. De suggestie vanuit het Ministerie dat dit eventueel

mede met inzet van leerkrachten plaats kan vinden, acht FloreoKids niet reëel om

van het onderwijs te vragen. Maar... hulp is uiteraard wel van harte welkom.

Hierna
Of de periode verlengd wordt of niet; wij blijven contact houden met u. Wacht ons

telefoontje echter niet af als u dringend behoefte hebt aan overleg met of

informatie vanuit de gemeente. Andersom bent u onze bron van informatie. U kunt

ons op kantoortijden bereiken op het algemene nummer 071 5458500' De

telefoniste zal u doorverbinden met de medewerker die uw vraag het beste kan

beantwoorden. De mailadressen waarop u ons kunt bereiken zijn bij u bekend'

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders,

CI Romeijn . Driesse

secretaris burgemeester
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