
 

 

 
Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van de scholen van SO Fryslân 
 
Drachten, 4 februari 2021 
 
Betreft: Heropenen van de scholen  
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Naar aanleiding van de persconferentie van 2 februari jl. van de minister-president willen we u informeren 
over het openen van de SO afdeling van de scholen. 
 
Wat gaat er gebeuren? 
 
De SO afdeling van de school gaat weer open op maandag 8 februari a.s. 
De overheid heeft bepaald dat het primair onderwijs in Nederland op 8 februari 2021 weer open gaat. 
Dit geldt ook voor de SO afdelingen van de scholen van SO Fryslân. We zijn ontzettend blij dat dit weer kan, 
voor de kinderen is school de beste plek om te leren en we beseffen ons dat het ook voor u thuis vaak een 
hele opgave is. Aan de andere kant is het virus nog niet onder controle en kan een besmetting roet in het 
eten gooien wat kan leiden tot quarantaine en sluiting van groepen en scholen. 
Vanuit de overleggen die we met de scholen hebben gehad zien we dat de scholen starten vanuit 
verschillende situaties. De ene school heeft bijvoorbeeld op dit moment nog personeel en leerlingen die in 
quarantaine zitten terwijl een andere school onvoldoende ruimte heeft om afstand tussen collega’s te 
kunnen borgen. Per locatie worden dus afspraken op maat gemaakt om de optimale veiligheid voor 
leerlingen en collega’s te waarborgen.  
 
Daarom zijn op de scholen de SO teams druk in overleg om te kijken hoe ze het openen van de school zo 
goed mogelijk vorm kunnen geven. Dit is afhankelijk van de personeelsleden die beschikbaar zijn en wat de 
protocollen voorschrijven. U krijgt vanuit de school bericht hoe het onderwijs van uw kind volgende week 
wordt georganiseerd. 
 
Voor de VSO afdelingen blijft de situatie ongewijzigd 
In onze vorige brief hadden we al aangegeven dat we ook de VSO leerlingen weer graag naar school zouden 
willen laten gaan. Echter is in de persconferentie aangegeven dat de leerlingen in de VSO leeftijd nog tot 
minimaal 2 maart a.s. geduld moeten hebben. Dat betekent dat de situatie voor het VSO ongewijzigd blijft. 
We zijn ons bewust van de druk die dit legt op uw kind en op uw gezin. Het is erg jammer dat VSO leerlingen 
nog niet naar school kunnen. Voor leerlingen is dit een vaak onbegrijpelijke situatie en een hele opgave. 
Ook voor ouders/verzorgers is dit vaak een enorme belasting. Iedereen ziet dit liever anders natuurlijk. We 
maken ons daar ook zorgen over. Het zou dan ook mooi zijn als het weer mogelijk is om na de 
voorjaarsvakantie weer (deels) leerlingen op school te kunnen ontvangen. Daarom zetten we alles op alles 
om ook het VSO (deels) te openen voor VSO leerlingen zodra dit weer mogelijk is.  
 
Er zijn nog een aantal onzekere factoren waar wij op dit moment geen antwoord op hebben. Dit gaat onder 
andere over de besmettelijkheid van de Britse variant bij kinderen, het leerlingenvervoer en de adviezen 
vanuit de GGD. Alleen met elkaar kunnen we op zoek gaan naar een antwoord. Schroom daarom niet en 
neem bij twijfel contact op met de school. 
  



 

 

We doen ook nu weer een beroep op u om er samen het beste van te maken, dat vraagt wederom 
creativiteit en flexibiliteit van iedereen. Zodra er eventuele veranderingen zijn, of na een volgende 
persconferentie, krijgt u opnieuw bericht van ons. 
 
Met vriendelijke groet, 
mede namens de teams en directies, 
 
 
Geert Diever en Mirjam Pruiksma, 
College van Bestuur 


