
 
 

 

Tegelen, 24 februari 2021 

 

Beste ouders en leerlingen, 

Impuls gaat weer open! 
Vanaf maandag 1 maart gaat Impuls gedeeltelijk open met inachtneming van de geldende 
Corona maatregelen zoals voorgeschreven door de overheid.  

Na de persconferentie was er enige onduidelijkheid over de 1,5 mtr regel in het Voortgezet 
Speciaal Onderwijs. Premier Rutte gaf aan dat het VSO een uitzondering op deze regel 
vormde. De 1,5 mtr-regel geldt echter ook voor het voortgezet speciaal onderwijs !           
Maar het ministerie beseft ook dat het voldoende afstand houden binnen het speciaal 
onderwijs lastiger is te handhaven in sommige situaties, gezien de nabijheid die soms nodig 
is. De veiligheid dient dan zo veel als mogelijk gewaarborgd te worden door het gebruik van 
bijv. mondkapjes (Bron: sectorraad Gespecialiseerd Onderwijs). 

Omdat de 1,5 meter-regel zo veel als mogelijk gehandhaafd moet blijven kunnen we helaas 
niet alle leerlingen tegelijk naar school laten komen.  
De leerlingen komen in deeltijd volgens een rooster. Dit houdt in dat iedere leerling 2 of 3 
dagen per week op school is. De andere dagen heeft de leerling afstandsonderwijs of 
thuisopdrachten. Met de stagebedrijven wordt overlegd welke stages door kunnen gaan. 

Het rooster wanneer uw kind naar school kan komen ontvangt u deze week. 
De noodopvang wordt hier in meegenomen. Het rooster van de aanwezigheid op school 
zullen we ook aan de vervoersbedrijven doorgeven. Ouders dienen zelf aan de vervoerder 
door te geven als hun kind naar stage moet worden vervoerd. 

In de jaarplanning staat op vrijdag 19 maart een studiedag vermeld. Die gaat niet door 
omdat we al zo lang dicht zijn geweest. Deze vrijdag wordt dus in het rooster meegenomen  
als een gewone schooldag. 

In het voorjaar van 2020 hebben we ook gewerkt met gedeeltelijke aanwezigheid van de 
leerlingen. We zullen dezelfde aanpak hanteren om de veiligheid zo veel mogelijk te 
waarborgen. Ook nu geldt dat we alles doen wat in onze macht ligt om besmettingen te 
voorkomen, maar realiseren ons ook dat we dit niet 100% kunnen garanderen.  

Het is daarom belangrijk om de regels zo goed mogelijk op te volgen. Het zou fijn zijn als u 
deze alvast doorneemt met uw zoon/dochter. 

 



 
 

 

• Leerlingen stappen één voor één op 1,5 m afstand de taxi’s uit en lopen op afstand 
naar de eigen groep. 

• Taak van personeel is om er voor te zorgen dat de leerlingen doorlopen, afstand 
bewaren, niet op elkaar wachten en de looproutes volgen. 

• Leerlingen lopen direct door naar de groep en gaan niet eerst naar de WC (de WC-
gang wordt vanuit de klas gereguleerd). 

• In de middag bij vertrek worden de leerlingen door personeel begeleid naar de 
bushaltes. 

• Taxibusjes komen ’s ochtends tussen 8.30 uur en 9.00 uur en vertrekken ’s middags 
tussen 15.00 en 15.30 uur. 

• Fietsers: onderbouw komt aan tussen 8.30 en 8.45 en bovenbouw komt aan tussen 
8.45 en 9.00 uur. Onderbouw vertrekt tussen 14.45 en 15.00 uur, bovenbouw 
vertrekt om 15.00 uur. 

• Meteen bij binnenkomst in de klas ontsmetten de leerlingen hun handen met 
desinfecterende spray. De leerkrachten helpen hier bij. 

• Leerlingen hangen hun jas en tas op aan de stoel, niet aan de kapstok. 

• Waardevolle spullen worden in het kluisje opgeborgen vanuit de klas op instructie 
van de leerkracht. Dit is om de 1,5 meter afstand bij de kluisjes te bewaken. 

• De zwemlessen gaan niet door. 

• Gymactiviteiten gaan in aangepaste vorm door. Gymkleding is niet nodig.  

• Praktijklessen worden met de eigen klas gegeven. 

• Vanwege hygiëne kunnen we geen drinken meer uitdelen bij de lunch. Leerlingen 
brengen hun eigen drinken mee, bij voorkeur in een bidon (voor leerlingen binnen 
unit 1 wordt dit anders geregeld). 

We realiseren ons dat er maatschappelijk heel wisselend wordt gedacht over de Corona-
maatregelen. Als school vallen wij onder het ministerie voor onderwijs en zijn dus gebonden 
aan de vastgestelde regels. Daarom volgen wij hierin het overheidsbeleid. Wij rekenen op 
ieders medewerking om een en ander soepel te laten verlopen 

Ondanks de beperkende maatregelen zijn we blij dat we weer fysiek onderwijs kunnen gaan 
aanbieden. Wij denken dat dit het meest leerzame is voor de leerlingen. Daarnaast zal de 
gedeeltelijke opening ook voor veel gezinnen een ontlasting zijn na een lange tijd van 
thuisonderwijs. We willen jullie, als ouders, graag hartelijk danken voor alle medewerking bij 
het afstandsonderwijs! 

Namens team Impuls, 

Gert-Jan Wismans, schoolleider 

 


