Mailing naar ISK’s

24-05-2020

Beste collega’s,
Op 2 juni gaan ook de ISK’s weer open.
Protocol
De VO-raad heeft met sociale partners, in overleg met OCW, een protocol gemaakt. De ISK maakt
deel uit van het VO en volgt in principe dit protocol. De school geeft – met dit protocol als richtsnoer
- zelf invulling aan de organisatorische/logistieke invulling hiervan. Zo kan recht worden gedaan aan
de verschillen tussen leerlingen, gebouwen en de beschikbaarheid en de mogelijkheden van het
onderwijspersoneel (er is geen algemene norm voor de groepsgrootte).
In principe gaan de leerlingen slechts een beperkt aantal dagen naar school. Probeer zoveel mogelijk
te werken met groepjes in een vaste samenstelling om het aantal bewegingen te beperken.
De ISK’s bepalen ook zelf de inhoud van het onderwijs.
Het protocol en meer informatie over regelgeving vind je terug op onze website.
https://www.lowan.nl/vo/nieuws/regelgeving-opengaan-vo-scholen-en-isk/
Vervoer
Een probleem is nog wel het vervoer. Veel ISK-leerlingen zullen met het OV reizen. (Probeer
niettemin het fietsen zoveel mogelijk te stimuleren.) Rutte heeft in de persconferentie gezegd dat
voor de leerlingen die verder dan 8 km van de school wonen het vervoer geregeld wordt. Dat
behoeft toelichting. De uitwerking is anders. De VO-raad heeft de afspraak gemaakt dat vervoerders
contact opnemen met de school (elke VO-school heeft een contactpersoon hiervoor en zal ook bij de
ISK inventariseren) over welke leerlingen wanneer naar school gaan. Daarbij zijn de volgende
gegevens van belang om te inventariseren, zonder persoonsgegevens door te geven:
Postcode, schooldagen, zo mogelijk tijd en bushalte (dat laatste adviseren wij niet uit te gaan zoeken
als dat heel veel tijd kost!). Tijd is een indicatie, probeer zoveel mogelijk leerlingen buiten de spits te
laten reizen.
Wij zijn niet blij met dit meerwerk wat op het bordje van de school (lees in de praktijk ISK…) terecht
komt, mocht hier toch nog wat in veranderen zullen we dit delen.
Alle leerlingen die met het OV reizen zijn verplicht een (niet medisch) mondkapje te dragen.
Informeer leerlingen hier deze week goed over! We hebben op dit moment nog geen regeling
kunnen treffen voor (een tegemoetkoming van) de financiering van deze mondkapjes. Overleg vindt
plaats met OCW en COA. Het is vooralsnog aan de ISK zelf of zij hier iets in kunnen/willen betekenen.
Ook hiervoor geldt dat nadere info z.s.m. gedeeld wordt.
Informatie en handreiking vervoer/OV is te vinden op de website van de VO-raad.
https://www.vo-raad.nl/nieuws/handreiking-voor-het-vervoer-van-leerlingen-gepubliceerd
Extra kwartaalfinanciering nieuwkomers
Er komt een kwartaal extra nieuwkomersbekostiging (cat. 2 bedrag). Meer informatie volgt nog, zoals
op welke datum dit gebaseerd zal zijn (bijv. 1 april peildatum?), wat moet een school hiervoor doen,
etc. Deze informatie gaat echt komen, van DUO ook, maar kan nog heel even op zich laten wachten.
Hiervoor kun en hoef je nu nog niets te doen.
Subsidieregeling extra ondersteuning 1 jaar
Scholen in het PO, VO, MBO krijgen financiële hulp bij het bieden van hulp en maatwerk voor
leerlingen en studenten die door de maatregelen rondom de coronacrisis extra ondersteuning nodig
hebben. Hiermee kunnen scholen in de periode van de zomervakantie 2020 tot en met de
zomervakantie 2021 leerlingen ondersteunen om zo achterstanden in te lopen door extra
programma’s aan te bieden naast de reguliere onderwijstijd. Scholen kunnen ervoor kiezen om dit uit
te besteden zoals ook bij zomerscholen niet ongebruikelijk is.

De regeling wordt in de week van 25 mei gepubliceerd. Na publicatie komt er een verwijzing naar de
regeling op onderstaande pagina van de rijksoverheid te staan. De eerste subsidieaanvragen kunnen
vanaf 2 juni 2020 worden ingediend.
Belangrijk nu is om de data van aanvragen voor 2 tijdvakken scherp te hebben:
Aanvragen
2 tot en met 21 juni 2020
18 augustus tot en met 15 september 2020

Tijdvak invulling
1 juli tot en met 31 december 2020
1 oktober 2020 tot en met 31 augustus 2021

Denk alvast na over partners en ga in gesprek met hen (bijv. uit culturele sector, Vluchtelingenwerk,
huiswerkhulp, maatjesprojecten, regulier VO en MBO). De tijd dringt als je in de zomervakantie wat
wilt organiseren. Denk ook aan samenwerking met andere ISK’s in de regio. We zullen als LOWAN
ook met meer input komen in de week van 2 juni (eerste info staat al op website).
https://www.lowan.nl/vo/nieuws/extra-middelen-voor-nieuwkomers/
Veel succes met het opengaan en afstandsleren!
Wat betreft dit laatste verwijs ik je graag naar onze webpagina’s:
https://www.lowan.nl/vo/leren-op-afstand-isk/
en
https://www.lowan.nl/vo/leren-op-afstand-isk/tips-en-voorbeelden/
Mocht je meer informatie willen, vragen of opmerkingen hebben, schroom niet en neem contact op!
Vriendelijke groet,
Hariëtte Boerboom
Adviseur LOWAN-VO
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