
 

 

Woensdag 13 januari 2021 

Onderwerp: Verlengde lockdown   

 

Geachte ouders/verzorgers, 

 

Gisteravond heeft premier Rutte de verlengde lockdown aangekondigd, waarbij voor onderwijs-  

instellingen geldt dat ze ten minste tot 8 februari gesloten blijven en tot die datum afstandsonderwijs 

bieden. Ook voor VSO Impuls betekent dit helaas dat de huidige situatie wordt verlengd.  

 

We constateren dat de informatie vanuit de overheid niet voor iedereen helemaal duidelijk is als het 

om VSO-onderwijs gaat. Het VSO-onderwijs richt zich op diverse uitstroomperspectieven die ieder hun 

specifieke schoolaanbod hebben. De schoolbesturen bepalen op basis hiervan hoe de Covid-

maatregelen worden toegepast per type school.  

 

Alle gevolgen voor Impuls nogmaals op een rijtje: 

 

1. Sluiting. 

VSO Impuls blijft gesloten tot 8 februari 2021. 

 

2. Afstandsonderwijs. 

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

informatie. Het afstandsonderwijs bestaat uit digitale bijeenkomsten en huisopdrachten en is 

wettelijk verplicht. 

 

3. Noodopvang. 

Voor leerlingen waarvan 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 én 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. Om het risico op besmettingen te voorkomen wordt 

noodopvang geboden voor het hoogst noodzakelijke aantal dagen. 

De mogelijkheid tot opvang op school wordt aan deze ouders geboden zo lang de lockdown duurt.  

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.vanmontfort@ogbuitengewoon.nl . Wij hebben dan tijd nodig om het vervoer (voor die 

leerlingen die recht hebben op leerlingenvervoer) en de personele bezetting te organiseren. 

 

4. Kwetsbare leerlingen.  

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

de Commissie voor de Begeleiding van Impuls kan contact worden gezocht met ouders om te 

vragen of er behoefte is aan ondersteuning. Als ouders zelf een noodsituatie ervaren kunnen zij 
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contact opnemen met ons. Ook dan zal de Commissie voor de Begeleiding beoordelen of er 

aanbod gedaan kan worden voor noodopvang of andere ondersteuning. 

 

5. Contact. 

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

(telefonisch of digitaal). 

De rapportgesprekken zullen we telefonisch of via Teams organiseren. De groepsleerkracht zal 

hierover met u contact opnemen.    

 

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.  

 

7. Branche-gerichte certificering. 

Binnen Impuls zijn enkele leerlingen bezig met een traject richting branche-erkende certificering. 

Waar mogelijk wordt dit traject uitgevoerd. De betreffende ouders en leerlingen worden hier over 

geïnformeerd.  

 

8. Studiedag 20 januari. 

In het jaarrooster staat woensdag 20 januari als studiedag vermeld. Deze dag is er nu voor de 

leerlingen gewoon afstandsonderwijs volgens het programma op woensdag.  

(het studieprogramma voor het personeel wordt op een andere manier ingevuld) 

 

Graag hadden wij ander nieuws gebracht over de voortgang van het onderwijs. Wij realiseren ons dat 

de verlengde lockdown zwaar kan zijn voor iedereen.  

Wij doen ons uiterste best om het afstandsonderwijs zo goed mogelijk vorm te geven. We merken dat 

veel leerlingen het contact met school op prijs stellen en zich inzetten om samen met ouders er het 

beste van te maken. Dat is in deze omstandigheden heel positief en levert ook vaak leuke en goede 

resultaten op.    

Hopelijk leiden de huidige maatregelen in Nederland tot een situatie dat we de school weer kunnen 

openen.  

 

Mocht u vragen hebben neem dan gerust contact op met de groepsleerkracht van uw kind of, bij diens 

afwezigheid, met de schoolleiding.  

 

Met vriendelijke groet, 

Namens Bestuur en schooldirecteuren van Onderwijsgroep Buitengewoon, 

 

Gert-Jan Wismans 

Schoolleider Impuls  
 


