
 
 

 

Tegelen, 20 mei 2020 

Betreft:   start onderwijs VSO per 2 juni   

 

 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

Gisteravond heeft premier Rutte verteld dat per 2 juni het Voortgezet Speciaal Onderwijs weer open   

gaat. 

Hierbij gelden een aantal voorwaarden: 

• Het onderwijs binnen het VSO moet zo worden georganiseerd dat 1,5 meter afstand kan 
worden gehouden tussen alle aanwezigen. 

• Er moet instructie worden gegeven, niet alleen mentorbijeenkomsten. 
• Voor fysiek zeer kwetsbare leerlingen kan worden afgezien van onderwijs op school. 

Wij zijn heel blij dat de periode van volledige sluiting van onze school kan worden opgeheven.  

We kijken er naar uit om de leerlingen weer te mogen verwelkomen. 

Door de 1,5 meter richtlijn is het in ons gebouw niet haalbaar om volledig open te gaan op alle dagen 

voor alle leerlingen. 

Vandaag is het hele team meteen aan de slag gegaan om te kijken hoe we het onderwijs de komende 

tijd gaan organiseren. We maken een rooster om de leerlingen in te delen verdeeld over de week. 

Wij doen ons best om binnen de 1,5 meter regel zo veel mogelijk leerlingen weer onderwijs te bieden. 

Mede in verband met vervoer zullen de leerlingen met hele dagen de school bezoeken (woensdag tot 

13.00 uur). Over het leerlingenvervoer zijn we in overleg met gemeentes en vervoerders. 

Alleen in geval van verkoudheidsklachten, ademhalingsproblemen en/of koorts mag een leerling niet 

komen. 

Ook de stages zullen vanaf 2 juni niet allemaal mogelijk zijn.  

Dit wordt per leerling en stageplaats bekeken door onze stage coördinatoren.  

De eerste tijd zullen de leerlingen allemaal naar school komen, ook op de stagedagen, tot er bericht 

komt dat de stage kan starten. 

Eind volgende week ontvangt u het rooster waarin staat op welke dagen uw kind welkom is bij Impuls. 

Ook zullen wij u en leerlingen vooraf informeren over de maatregelen die wij binnen Impuls nemen om 

besmettingen zo veel mogelijk te voorkomen. 

 

Voor nu alvast een prettig lang weekend gewenst. 

U hoort van ons volgende week! 

Namens team IMPULS 

Gert-Jan Wismans, schoolleider 


