
      Samen kinderen op weg helpen  

 

CORONA OPLEGGER bij document ‘Onderwijs- en revalidatie afspraken schooljaar 2020-2021’ 

Beste ouder(s)/ verzorger(s),  

Schooljaar 2019-2020 zullen wij ons blijven herinneren als het jaar waarin wij moesten omgaan met 
de coronacrisis. Het was ingrijpend. We wilden het beste onderwijs en revalidatiezorg blijven geven, 
ook al konden onze leerlingen lange tijd niet naar school komen. 

In een paar dagen tijd maakten we de ommezwaai met álle medewerkers naar (volledig) online 
onderwijs en revalidatiebehandeling. In twee dagen waren alle leerlingen online met de school 
verbonden en gaven leerkrachten dagelijks lessen via de livestream. Ook de therapieën konden waar 
nodig snel op afstand plaatsvinden. 

Er is ongelooflijk veel gelukt in het blijven bieden van continuïteit van lessen en borgen van onderwijs 
en revalidatiezorg. We zijn trots op wat we met elkaar bereikt hebben tijdens de coronatijd. 
Natuurlijk zijn ook enkele dingen door de coronacrisis blijven liggen. Die pakken wij waar mogelijk nu 
na de zomervakantie weer op en geven we een plek in het nieuwe schooljaar. 

Op dit moment gaan de leerlingen alweer een aantal weken grotendeels zoals vanouds naar school. 
Helaas kunnen nog niet alle therapieën die uw kind krijgt, ook meteen weer gegeven worden zoals 
voorheen. Dat heeft te maken met de UMCG-regels rondom corona, waarmee het UMCG zorgdraagt 
voor de veiligheid van medewerkers en patiënten.  

Omdat onze medewerkers onderling anderhalve meter afstand moeten houden, kan er maar 
ongeveer de helft van het normale aantal therapeuten tegelijkertijd op de Kinderrevalidatie locatie 
Mytylschool aan het werk zijn. In de klassen zijn we na de vakantie ook weer onderwijs 
ondersteuning gaan bieden, maar ook hier kunnen minder therapeuten dan normaal tegelijkertijd 
aan het werk kunnen zijn.  

Daarom blijven wij een deel van onze therapieën, (ouder)gesprekken en begeleiding 'op afstand' 
geven - telefonisch, via beeldbellen of via filmpjes.   

Deze situatie geldt naar verwachting in elk geval tot het einde van dit kalenderjaar en misschien wel 
langer - afhankelijk van de op dat moment geldende corona-maatregelen. Meer informatie over hoe 
het UMCG omgaat met het coronavirus, vindt u op www.umcg.nl   

NB. Voor alle afspraken en bijeenkomsten die in bijgaand document ‘Onderwijs- en 
revalidatieafspraken schooljaar 2020-2021’ worden genoemd, geldt dan ook dat deze afhankelijk van 
de op dat moment geldende corona-maatregelen digitaal of op andere wijze kunnen worden 
vormgegeven. 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.   

Namens alle medewerkers, 

PJF Mytylschool en UMCG Centrum voor Revalidatie - zorgteam kinderrevalidatie 


