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Programma 1 : Meedoen in Leiderdorp
1A Aceve en gezonde inwoners
Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2020

Door de maatregelen van het rijk om de gevolgen van het coronavirus te beperken, zijn diverse (groeps)acviteiten
slgevallen. Waar mogelijk vindt ondersteuning digitaal en/of op afstand plaats.
Inwoners dragen acef en zelfstandig bij aan de samenleving
SMART-doel

Afwijkingen

2. Meer inwoners kunnen zich opmaal ontwikkelen.

Door de maatregelen van het rijk om de gevolgen van
het coronavirus te beperken, zijn o.a. de scholen jdelijk
gesloten. Waar mogelijk vindt ondersteuning digitaal en/of
op afstand plaats.

Geplande acviteiten 2020

Acviteit

Afwijkingen

2.1 We pakken (dreigende) achterstanden bij peuters aan.

Als gevolg van de Coronacrisis hee het reguliere Voor- en
Vroegschoolse Educaeprogramma (VVE) jdelijk sl gelegen.
De uitvoerende organisaes bieden gedurende de periode
dat peuteropvang en scholen gesloten zijn zoveel mogelijk
(op afstand) begeleiding op maat.

2.2 We pakken laaggeleerdheid bij inwoners aan.

Als gevolg van de maatregelen rondom corona vindt het
aanbod zoveel mogelijk digitaal plaats. Niet iedereen is
daarvoor voldoende digitaal vaardig. Het online vinden en
bereiken van nieuwe deelnemers en vrijwilligers is een hele
uitdaging. Door partners wordt gezamenlijk gewerkt om de
aanpak in die situae en in de 1,5 meter samenleving verder
vorm te geven.

2.3 We pakken verzuim en vroegjdig schoolverlaten aan.

Het Regionaal Bureau Leerplicht hee als gevolg van de
maatregelen rondom corona haar werkzaamheden aangepast
aan de situae van gesloten scholen en thuisonderwijs.
Gedurende die periode verschui de focus van kortdurend
verzuim naar thuisziers en voorjdig schoolverlaters.
Opvallend signaal is dat notoire verzuimers (m.n. uithet MBO)
wel aan alle thuislessen deelnemen.

2.4 We faciliteren de huisvesng van het onderwijs door het
Integraal Huisvesngsplan uit te voeren.

Het IHP 2021-2026 is in ontwikkeling en wordt in kadernota
2021 verwerkt
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