
 

 

Dinsdag 15 december 2020 

 

Onderwerp: Opnieuw sluiting van scholen  

 

Geachte ouders/verzorgers, 

 

Door de enorme stijging van het aantal Coronabesmettingen in Nederland heeft de regering op 

14 december 2020 besloten om aanvullende en strenge maatregelen te treffen om zo de 

snelle verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan. Het bestuur en de scholen van 

Onderwijsgroep Buitengewoon volgen uiteraard dit besluit.  

 

Dit betekent: 

 

1. Sluiting. 

VSO Impuls is gesloten vanaf woensdag 16 december 2020 tot en met zondag 17 januari 

2021. 

 

2. Afstandsonderwijs. 

Leerlingen volgen vanuit thuis onderwijs op afstand. Hiervoor ontvangt u van de leerkracht 

informatie. De leerlingen zijn er al zo goed als mogelijk op voorbereid. Het 

afstandsonderwijs bestaat uit digitale bijeenkomsten en huisopdrachten en is wettelijk 

verplicht. 

 

3. Noodopvang. 

Voor leerlingen waarvan beide ouders/verzorgers in ‘cruciale beroepen’ werken kan, 

indien noodzakelijk, op schooldagen opvang worden georganiseerd. Dit geldt voor ouders 

die bijvoorbeeld werken in sectoren; politie, brandweer, zorg en onderwijs en als geen 

reguliere of alternatieve opvang mogelijk is. Opvang bij buren, familie of kennissen in de 

buurt heeft de voorkeur. Op die manier worden onnodige verplaatsingen, concentraties 

van grote groepen en dus besmettingsgevaar voorkomen.  

De mogelijkheid tot opvang op school wordt geboden in de 2 weken ná de Kerstvakantie.  

Indien u hiervan gebruik wenst te maken verzoeken wij u de school daarvan zo spoedig 

mogelijk in kennis te stellen waarbij de voorkeur uitgaat om dit per e-mail te doen: 

t.v.montfort@ogbuitengewoon.nl  

 

4. Kwetsbare leerlingen.  

Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot opvang voor zogenaamde “kwetsbare leerlingen”. 

De Commissie voor de Begeleiding van Impuls zal zich hier de komende dagen over buigen 

en ouders benaderen die mogelijk van deze opvang gebruik willen maken.    
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5. Contact. 

Bijeenkomsten op school, oudergesprekken etc. worden uitgesteld dan wel op afstand 

gevoerd. (telefonisch of digitaal) 

 

6. Stages. 

De stages Leren op Locatie (LOL) komen te vervallen tijdens de sluitingsperiode.   

Externe stages gaan zo veel als mogelijk door als dit bij de stageplaats realiseerbaar is. Dit 

zal door de stagecoördinatoren worden opgepakt met leerling, ouders en stageplaats.  

 

Wij realiseren ons dat de ontstane situatie voor veel ongemak kan zorgen en zeker in deze 

periode voor niemand prettig is. Onder ons motto ‘Samen Buitengewoon Sterk’ hopen we dat 

we ook nu in gezamenlijkheid een bijdrage kunnen leveren, in dit geval aan het minimaliseren 

van de verspreiding van het virus.   

 

Mocht u vragen hebben of doen er zich acute situaties voor thuis of op school, neem dan 

gerust contact op met de groepsleerkracht of mentor van uw kind of, bij diens afwezigheid, 

met de schoolleiding.  

 

Normaal gesproken zouden wij u fijne feestdagen wensen. Dat klinkt voor nu een beetje 

dubbel. We  wensen u daarom vooral een heel gezond nieuwjaar toe.  

 

Met vriendelijke groet, 

Namens Bestuur en schooldirecteuren van Onderwijsgroep Buitengewoon, 

 

 

 

Gert-Jan Wismans 

Directeur Impuls  

 

 

 


