
 

 

Beste ouders en begeleiders, 

 

Het schooljaar is  naar ons gevoel nog maar net 

begonnen en de herfstvakantie staat alweer 

voor de deur. 

Onze nieuwe leerlingen hebben zich snel  

gewend op school en de ronde startgesprekken 

met de nieuwe ouders ligt grotendeels achter  

ons. 

Vandaag stond de jaarlijkse sponsorloop op het 

programma. Gisteren was er nog storm en  

regen, maar gelukkig was het weer vandaag 

goed en scheen zelfs de zon geregeld. 

Het Coronavirus waart helaas nog steeds rond. 

Daarom in deze brief nogmaals aandacht voor 

de maatregelen die we blijven handhaven.  

Voor nu wensen we iedereen een fijne vakantie 

en zien we alle leerlingen graag weer terug op  

maandag  1 november. 

 

Met vriendelijke groet, 

Team Impuls 
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• Fotografie  voor de inspec-

tie van het onderwijs 
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 Corona maatregelen 
 

De afgelopen maanden is er in hoog tempo van alles veranderd in de maatre-

gelen tegen de verspreiding van Corona. Naast de versoepelingen is er nog 

steeds een aantal maatregelen van kracht. Wij merken dat er onduidelijkheid is 

ontstaan over wanneer een leerling met klachten thuis moet blijven en/of 

moet laten testen.   

In geval van klachten zoals hoesten, niezen/snotteren, keelpijn, koorts en/of 

geur- en smaakverlies moet uitgesloten worden dat er sprake is van een Coro-

na-besmetting.   

Dit kan alleen middels een test bij de GGD. Als er géén test wordt afgenomen 

moet de leerling thuis blijven totdat hij/zij minimaal 24 uur helemaal klachten-

vrij is.   

Als een GGD-test heeft uitgewezen dat er geen sprake is van Corona dan kan 

de school weer worden bezocht als de klachten grotendeels zijn verdwenen. 

Overleg hierover met de mentor van uw kind.  

De zelftesten (beschikbaar via school indien gewenst) kunnen alleen worden 

gebruikt als er geen sprake is van klachten. Dit is om een eventuele besmetting 

in een heel vroeg stadium op te sporen.  

Mocht u vragen of twijfels hebben, bel dan gerust met school om te over-

leggen.                  

Herinnering studiedag 

Het lijkt nog ver weg, maar toch alvast als herinnering: op woensdag 24 novem-

ber is er een studiedag voor het personeel. Alle leerlingen hebben deze dag vrij. 

Vervoersbedrijven zijn hierover geïnformeerd. 

Opbrengst Sponsorloop 

De opbrengst van de sponsorloop zal tijdens de kerstviering op vrijdag 24 

december bekend gemaakt worden. We kunnen nu alvast stellen dat veel 

leerlingen hun best hebben gedaan om zoveel mogelijk geld bij elkaar te 

krijgen voor het goede doel! 



 

 

Fotografie voor de inspectie van het onderwijs 2022  

Voor verschillende publicaties, waaronder de Staat van het Onderwijs en de web-

site wil de Inspectie van het Onderwijs graag foto’s laten maken van leerlingen 

en personeel op verschillende scholen in Nederland.  

Vorig jaar is Impuls ook benaderd, maar konden de opnames niet doorgaan van-

wege corona. We willen opnieuw graag onze medewerking verlenen en op vrij-

dag 19 november a.s. zal een fotograaf daarvoor de school bezoeken. 

In haar publicaties wil de inspectie realistische onderwijssituaties laten zien. De 

fotograaf maakt dus foto’s van personeel en leerlingen in de dagelijkse onder-

wijspraktijk. Foto’s kunnen zowel binnen als op het schoolplein worden gemaakt. 

We hebben er voor gekozen om foto’s te laten maken van de volgende activitei-

ten: het profielonderwijs, een theorieles en een gymles.  

Op basis van deze activiteiten zijn er leerlingen geselecteerd. Ouders van deze 

leerlingen ontvangen via onze administratie  het formulier  ‘Quitclaim Rijksover-

heid’.  

Met dit formulier kunt u aangeven of u akkoord gaat met het maken van foto’s 

van uw zoon/dochter op school.  Als u géén toestemming geeft, worden er géén 

foto’s van uw kind gemaakt. U hoeft het formulier dan niet in te vullen.  

Wanneer u wel akkoord gaat, kunt u het ingevulde formulier meegeven naar 

school of mailen naar impuls@ogbuitengewoon.nl. Het zou fijn zijn als we dit ui-

terlijk komende vrijdag 5 november a.s. binnen hebben. 

In het voorjaar van 2022 publiceert de inspectie De Staat van het Onderwijs.    

Een zeer kleine selectie van de foto’s is te vinden in het rapport en op de websi-

te. Na deze datum worden de foto’s gebruikt voor andere publicaties van de in-

spectie en de website.  

Om u een idee te geven van De Staat van het 

Onderwijs, verwijzen wij u graag naar de 

website: www.destaatvanhetonderwijs.nl.   

 


