
 
 
 
 
Tegelen, 26 mei 2021 
 
Beste ouders, verzorgers,                                                                                                              
 
Zoals u vast via de media hebt gehoord gaat het Voortgezet Onderwijs en het Voortgezet Speciaal Onderwijs 
weer volledig open. In deze brief willen wij u graag informeren wat dit betekent voor de leerlingen van Impuls.  
 
Volledige opening VSO Impuls. 
De scholen mogen open gaan vanaf 31 mei, vanaf 7 juni is het verplicht.  
De volledige opening van het VSO vraagt de nodige voorbereiding om tot een goed onderwijsaanbod te kunnen 
komen. Vanaf 31 mei volledig open gaan is helaas niet mogelijk omdat wij de organisatie van de lessen moeten 
herzien. De medewerkers hebben  tijd nodig om voor een goed lesaanbod te zorgen.  
Toch willen wij niet helemaal wachten tot 7 juni omdat wij begrijpen dat de behoefte aan het openen van het 
VSO groot is bij veel leerlingen en ouders.  
Tot en met woensdag 2 juni gaat het huidige rooster met halve groepen door. 
VSO Impuls gaat volledig open op donderdag 3 juni.  
 
Coronamaatregelen. 
Leerlingen onderling hoeven in de klas en buiten geen 1,5 meter afstand meer te houden. Alle overige Corona 
maatregelen blijven van kracht. Zo moet de afstand tussen medewerkers en leerlingen zo veel als mogelijk in 
acht worden genomen. Om verspreiding van eventuele besmettingen te voorkomen zullen medewerkers en 
leerlingen zo veel mogelijk in de eigen groep en unit werken.  
Als er toch een besmetting op school is, bepalen wij als school in overleg met de GGD wie er thuis moet blijven 
(quarantaine).  
 
Zelftesten. 
Vanuit de overheid wordt naast alle maatregelen en testen bij de GGD ook sterk ingestoken op zelftesten. Het 
advies is dat leerlingen en medewerkers zich twee keer per week thuis testen voordat ze naar school gaan om 
te controleren of ze geen Corona hebben.  
Deze zogenaamde preventieve testen zijn vrijwillig! De test is makkelijk te gebruiken. De test lijkt op de 
coronatest bij de GGD-testlocatie, maar het staafje gaat minder diep de neus in en hoeft ook niet in de keel. Bij 
deze brief ontvangt u een flyer met uitleg hoe de test gebruikt moet worden.   
 
Mocht u gebruik willen maken van de zelftests voor uw zoon/dochter geef dit dan aan bij de mentor van uw 
kind. Wij geven dan enkele gratis zelftesten mee voor thuis.  
 
Voor alle duidelijkheid: de zelftesten kunnen worden gebruikt als iemand géén klachten heeft. Dit is een extra 
controle op Corona. 
Bij klachten of als iemand in de nabijheid is geweest van een positief geteste persoon moet getest worden bij 
de GGD. Een zelftest is dan onvoldoende. 
 
Vervoer. 
Wij informeren de vervoersbedrijven dat VSO Impuls volledig open gaat per 3 juni.  
Ingeval van ziekte of quarantaine van uw kind moet u zelf het vervoer afmelden. 
 
 
Wij vinden het leuk om alle leerlingen weer samen te kunnen ontmoeten vanaf 3 juni. Hebt u nog vragen of 
opmerkingen over dit bericht neem dan contact op met ondergetekende. 
 
Namens team IMPULS, 
 
Thijs van Montfort 
Teamleider 

 


