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• Afstandsonderwijs; wat is de bedoeling? 

Het team van Impuls is druk doende om onderwijs op afstand aan te bieden voor onze 
leerlingen. Met name via huiswerkopdrachten en indien mogelijk ook digitaal.  
We begrijpen dat het door omstandigheden niet voor iedereen mogelijk is om dit (volledig) 
met hun kind op te pakken.  
Kijk zelf hoe ver uw kind er mee komt en of het in uw situatie passend is om er mee aan de 
slag te gaan. 
De aangeboden opdrachten zijn vooral bedoeld voor herhaling en inoefenen van bekende 
leerstof zodat deze paraat blijft.   
Op onze Facebook pagina delen we ook tips voor (leer)activiteiten die wellicht leuk zijn voor 
een aantal leerlingen. 

• Opvang voor leerlingen waarvan de ouders een cruciaal beroep hebben 
Eerder communiceerden we dat leerlingen waarvan beide ouders een vitaal beroep hebben 
en daarmee behoren tot de cruciale beroepsgroep, gebruik kunnen maken van opvang op 
school. Inmiddels is deze maatregel versoepeld en kunnen ook gezinnen waarvan één ouder 
een cruciaal beroep heeft gebruikmaken van opvang op school. Om sociaal contact zoveel 
mogelijk te beperken worden ouders verzocht om eerst te proberen zelf opvang te regelen 
voor hun zoon/dochter. Bekijk hier de lijst van cruciale beroepsgroepen. Mochten ouders 
écht in de problemen komen bij het opvangen van hun kind dan kunnen ze contact opnemen 
met de teamleider om te kijken wat mogelijk is. Hiervoor kunt u mailen met 
t.vanmontfort@ogbuitengewoon.nl  

• Vanaf dinsdag 17 maart tot maandag 6 april ligt het leerlingenvervoer stil. Gemeenten en 
vervoersbedrijven zijn wel genegen om mee te denken over een alternatieve oplossing om 
kinderen van ouders met een cruciaal beroep te vervoeren naar school waar ze opgevangen 
worden. Ouders dienen hiertoe zelf contact op te nemen met de gemeente waar ze 
woonachtig zijn en/of het vervoersbedrijf.  

• Contact met school 
Onze medewerkers zijn conform de voorschriften van de overheid zo veel mogelijk vanuit 
thuis aan het werk.  
Momenteel zijn wij bezig met het vormgeven aan het afstandsonderwijs, verrichten werk aan 
een nieuwe opzet van het OntwikkelingsPerspectief (OPP), maken materialen t.b.v. de lessen 
en zo ver als mogelijk gaan we alvast aan de slag met de voorbereidingen voor het volgende 
schooljaar. We proberen de tijd toch nog zo nuttig mogelijk in te vullen in afwachting van het 
openen van de school.    
Via Parro en e-mail zijn de leerkrachten bereikbaar.  De school zal telefonisch niet op alle 
momenten bereikbaar zijn.  
Helaas is het systeem van Parro op momenten wel overbelast omdat in het hele land nu 
intensief gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid. Het versturen van berichten kan dan 
wat langer duren. 

 

Wij houden u zo veel mogelijk op de hoogte middels deze informatiebrieven. 

TEAM IMPULS 
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