Aan de leerlingen in het VSO

Drachten, 23 april 2020
Gaat over: Volgende fase coronacrisis

Beste allemaal,
Misschien hebben jullie de persconferentie met de minister-president Mark Rutte
gezien op dinsdagavond. Wij willen jullie graag wat vertellen over wat er gaat
gebeuren op jullie school na de meivakantie, dat is vanaf maandag 11 mei.
Wat gaat er gebeuren?
Leerlingen in het SO gaan weer naar school
Vanaf 11 mei gaan de scholen in het basisonderwijs weer open, ook zal er weer
lesgegeven worden op het SO van onze scholen.
Leerlingen van het VSO gaan niet naar school
Voor jullie blijft het krijgen van thuisonderwijs nog gelden tot 1 juni. De ministerpresident heeft aan de teams van jullie school gevraagd om alvast van alles voor te
bereiden zodat jullie op 2 juni weer naar school kunnen.
Gezondheid
De overheid gaat er vanuit dat jullie gezond op school komen. Je moet thuisblijven
bij verkoudheid, hoesten, niezen, keelpijn, benauwdheid, verhoging of als je koorts
hebt. Je blijft ook thuis als je ouders of verzorgers, broer(tje) of zus(je) in huis
verkouden is of koorts heeft. Je blijft ook thuis als je bij een risicogroep hoort. Dit
weten je ouders of verzorgers. Zij hebben een brief gekregen waarin staat wat zij
dan moeten doen.
Meivakantie
Van maandag 27 april tot en met vrijdag 8 mei is er meivakantie. Dat betekent dat
er dan geen thuisonderwijs wordt gegeven. Wil je wel wat doen voor school? Vraag
dit dan aan je ouders of verzorgers. Wat zij dan moeten doen, staat ook in de brief
de ze hebben gekregen.

De noodopvang voor VSO leerlingen
Als jullie ouders of/verzorgers bijvoorbeeld bij de politie, bij de brandweer, in het
ziekenhuis, enz. werken of het lukt thuis écht niet om je schoolwerk goed te doen
dan wordt er opvang geregeld door de school. Dit heet Noodopvang. Misschien
ging je er de afgelopen tijd ook al naar toe.
Een nieuwe fase
De afgelopen tijd hebben jullie, voor zover dat ook mogelijk was, thuis aan
schoolopdrachten gewerkt. Echt knap vinden we dat! Jullie moesten zelf alles
ontdekken en uitproberen met de hulp van je ouders of verzorgers. Dat is
gemakkelijker gezegd dan gedaan.
We weten van de leraren op jullie school dat het soms best ingewikkeld is en dat er
veel inzet gevraagd wordt van jullie. Maar ook horen we prachtige verhalen van
hoe jullie thuis bezig zijn met school.
Helaas moeten we nog wel even verder op deze manier tot 2 juni. Dat komt omdat
verschillende professoren onderzocht hebben dat oudere leerlingen meer risico
lopen om besmet te raken met corona. Daarom mogen jullie nog niet naar school.
Daar houden we ons dan maar aan. We weten dat jullie dat kunnen. Dat hebben
jullie al laten zien. Zet hem op hè!
Met vriendelijke groet en fijne meivakantie gewenst,
namens het College van Bestuur van alle scholen van SO Fryslân
en namens de directeur van je school,

Geert Diever en Mirjam Pruiksma

