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Geachte heer / mevrouw,
In de toespraak van de minister president van gisteravond werd ook de sluiting van scholen
aangekondigd. Het betekent dat er morgen, dus woensdag al, geen onderwijs en opvang
meer zal zijn.
Er is voor veel scholen nog veel onduidelijk en daarom zijn we druk bezig zaken goed uit te
zoeken. Vandaar ook dat we u in twee brieven willen informeren. In deze eerste brief staat
wat we tot nu weten. In een tweede brief met de laatste informatie, die u vrijdag ontvangt,
gaan we nog concreter in op wat we wel en niet kunnen en gaan doen voor onze leerlingen.
Alleen ouder(s) / verzorger(s) van VSO leerlingen ontvangen die tweede brief. Voor het SO
is namelijk nu al duidelijk wat we moeten en kunnen doen. Die informatie treft u daarom al in
deze eerste brief aan.
Kaders: Schoolbeleid tot nog toe en de drie hoofopdrachten
Schoolbeleid tot nog toe en continuering ervan

Als school houden we zoveel mogelijk vast aan het eerder gevoerde beleid gericht op
verantwoord onderwijs geven, zo veilig als mogelijk voor onze mensen. We konden door
dit beleid (van bijvoorbeeld een dag minder onderwijs) ook de afwezigheid en ziekte van
medewerkers opvangen zonder onvoorspelbare lesuitval.
De drie opdrachten
We gaan van 4 januari tot tot en met tenminste 17 januari 2021 een evenwicht zien te
bereiken tussen

het opvangen van kwetsbare leerlingen (school bepaalt dat via het CvB en in overleg
met de gemeente);

het opvangen van leerlingen van ouders met een cruciaal beroep (u treft verderop in de
brief een link aan met een inventarisatieformulier);

eventuele onderwijsactiviteiten via zoveel mogelijk thuisonderwijs of deels (delen van het
VSO) op school conform de richtlijnen vanuit het Ministerie. In dat kader worden
praktijkonderwijs genoemd, leerlingen in het voorexamenjaar en examenleerlingen.

Nuancering
Vrijdag ontvangen VSO ouder(s) / verzorger(s) een tweede brief met daarin concretere
uitwerkingen van de genoemde opdrachten vanuit de netwerken: Vervolgonderwijs (met
name), het EMB netwerk en netwerk Arbeid en Arbeidsmatige dagbesteding.
We realiseren ons overigens goed dat het maar om veertien dagen gaat, waardoor we niet
zo bang zijn dat leerlingen grote achterstanden oplopen die niet meer in het verdere verloop
van het schooljaar te repareren zijn. We gaan daarom niet de hele organisatie of roosters
overhoop halen met gevolgen voor het nog resterende schooljaar. Ook gaan we mensen in
de vakantie niet extra belasten. We gaan dus verstandige keuzes maken en houden daarbij
vast aan de drie genoemde opdrachten, nadrukkelijk in balans met elkaar.
Onderwijs en opvang vanaf 4 januari 2021: Accent op thuis en afstandsonderwijs
We gaan zoveel mogelijk afstandsonderwijs geven vanaf 4 januari 2021. Dat garandeert
immers de veiligheid van eenieder.
1. Het SO is vanaf nu dicht. De dan nog voor de vakantie resterende woensdag,
donderdag en vrijdag gebruiken de teams om de opvang vanaf 4 januari (op zijn vroegst)
voor leerlingen van ouders met een cruciaal beroep en kwetsbare leerlingen voor te
bereiden, maar uiteraard ook het afstandsonderwijs.
2. Het VSO is vanaf nu ook dicht. Echter, u ontvangt vrijdag verdere informatie over
bepaalde onderwijsactiviteiten die wellicht toch doorgaan. Dit is ook afhankelijk van de
richting die het Ministerie gaat geven de komende uren of dagen. Het gaat hier vooral
om examenleerlingen uit uitstroomprofiel Vervolgonderwijs en leerlingen in het
voorexamenjaar uit die route. Voor leerlingen uit de route Arbeid en Arbeidsmatige
dagbesteding wordt gekeken naar vooral afstandsonderwijs en ook naar welke
praktijkvakken (in relatie tot certificaten bijvoorbeeld) toch door zouden kunnen gaan.
Voor de EMB geldt dat zij, net als de vorige keer, in overleg met u op maat oplossingen
gaan zoeken, maar ook zoveel mogelijk op afstand.
Opvang (van 4 januari tot en met tenminste 17 januari) door school van leerlingen van
ouders met een cruciaal beroep
Via deze link willen we de noodopvang van -in dit geval- ouders van leerlingen met een
cruciaal beroep inventariseren. De opvang start 4 januari en is onder de normale
schooltijden. Op woensdag is de opvang gesloten.
Opvang door school van kwetsbare leerlingen
De opvang van kwetsbare leerlingen gaat via het CvB in overleg met de gemeente en vindt
plaats vanaf 4 januari tot en met tenminste 17 januari op onze diverse locaties.
Als u nu gebruik maakt van de BSO van de Kameel, kan dat ook gedurende deze periode
op de Violierenstraat. Uw zoon / dochter kan daar dan, net als nu, terecht van 15.00 tot
18.00 uur.
Nood- / vakantieopvang Kameel en Prokino
In de vakantieperiode zal dat voor beide groepen leerlingen, dus de kwetsbare leerlingen en
leerlingen van ouders met een cruciaal beroep, door de Kameel en Prokino worden
verzorgd. We kijken nog waar de opvang precies georganiseerd en gehuisvest zal worden.
Vogellanden
Als uw zoon / dochter onder behandeling is bij Vogellanden, krijgt u van hen een separate
brief.

Persoonlijk begeleiders
We geven ook weer ruimte aan leerlingen om met hun persoonlijk begeleider op school te
zijn, net als bij de lock down van maart. Dit in overleg met ouders, begeleiders en school.
Vervoer
Wij hebben alle vervoersbedrijven en gemeenten geïnformeerd over onze maatregelen. We
merken dat de informatie niet altijd bij de chauffeurs terecht komt. Als uw zoon / dochter met
de taxi naar school komt, adviseren wij u zelf nog even contact op te nemen met de
chauffeur.
Er wordt op u als ouder(s) / verzorger(s) een groot appèl gedaan om deze ingrijpende
maatregelen uit te voeren. Wij hopen op onze beurt een goede balans te vinden m.b.t. de
drie opdrachten en wensen u, juist in deze periode, het goede toe.
Met vriendelijke groet,

P.L. Greidanus
Algemeen directeur

