Tilburg, 22 april 2020
Betreft: versoepeling maatregelen 11 mei
Beste ouders/verzorgers,
Onze minister-president heeft dinsdagavond tijdens de persconferentie bekendgemaakt dat de
maatregelen voor het onderwijs versoepeld worden. Scholen met kinderen in de basisschoolleeftijd
kunnen vanaf 11 mei (gedeeltelijk) weer open. Met dit bericht informeer ik u graag over deze nieuwe
situatie voor uw zoon of dochter op de Bodde.
Speciaal onderwijs (SO) volledig open
Vanaf 11 mei zullen basisscholen hun leerlingen gespreid naar school laten komen. Voor het speciaal
onderwijs geldt deze beperking niet. SO De Bodde zal daarom vanaf 11 mei alle leerlingen dagelijks
weer verwelkomen. De uitzondering blijft hierbij dat een kind met hoest, keelpijn, verkoudheids- of
koortsklachten niet naar school kan komen. Dit geldt ook voor klachten bij een gezinslid. Als alle
gezinsleden 24 uur geen klachten hebben mag uw kind weer naar school. Voor het leerlingenvervoer
zijn geen beperkingen opgelegd. Hierover zult u van de vervoerder zelf bericht ontvangen.
Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) nog gesloten
Het opheffen van de maatregel geldt alleen voor leerlingen in de SO-groepen in de basisschoolleeftijd.
Premier Rutte heeft scholen voor Voortgezet (Speciaal) Onderwijs gevraagd zich voor te bereiden op
een mogelijke opening vanaf 1 juni. Dit geldt ook voor onze VSO-afdeling. Dit betekent dat onze VSOleerlingen tot tenminste 1 juni nog niet naar school kunnen. We horen 20 mei wat er per 1 juni haalbaar
is. De verwachting is dat de scholen dan weer deels of helemaal kunnen openen.
Week na de meivakantie thuisonderwijs en noodopvang
De week na de meivakantie (4-8 mei) zullen de SO-collega’s gebruiken om de noodzakelijke
voorbereidingen te treffen om op 11 mei weer goed te kunnen starten. Het thuisonderwijs zal in deze
week vanaf 6 mei in beperkte vorm nog worden voortgezet. Op 8 mei zal het thuisonderwijs voor het
SO eindigen. In het VSO wordt het thuisonderwijs vanaf 6 mei weer opgestart tot tenminste 1 juni.
De noodopvangmaatregelen van kinderen met ouders in cruciale beroepen en in zeer
zorgelijke thuissituaties zal vanaf 4 mei doorgaan. Voor het VSO geldt dat dit ook de gehele maand mei
wordt gecontinueerd. Indien aan de orde worden hierover met u individuele afspraken gemaakt.
Maatregelen op school
Uiteraard blijven de aangescherpte hygiënemaatregelen van kracht en werken de medewerkers
onderling ook volgens de richtlijnen van het RIVM.
Hoewel de maatregel m.b.t. het houden van 1,5 meter afstand niet geldt voor kinderen in de
basisschoolleeftijd zullen we op school toch een aantal maatregelen treffen. Informatie over de manier
waarop het brengen en halen van uw zoon of dochter georganiseerd gaat worden en welke
aanvullende afspraken gelden stuur ik u in de week van 4 mei weer toe. Vanzelfsprekend heeft u
hierover vragen en roept deze nieuwe situatie weer onduidelijkheden op. Graag verzoek ik u om
hierover na 4 mei contact op te nemen met school in verband met een zeer beperkte beschikbaarheid
van de onze medewerkers gedurende de meivakantie.

Ik kan mezelf voorstellen dat het besluit voor de (gedeeltelijke) heropening gemengde gevoelens bij u
opwekt. In de eerste plaats is het ontzettend fijn voor de kinderen dat ze weer naar school kunnen en
aan de andere kant roept de situatie mogelijk onzekerheid en onrust op. Het kabinet heeft dit besluit
genomen op basis van adviezen van deskundigen en vertrouwt erop dat dit veilig en verantwoord is.
We starten in het SO dan ook rustig op en zullen ons vooral richten op het welzijn van uw kind. Dat
doen we door uw kind de aandacht en nabijheid te bieden die van ons wordt gevraagd.
Wij hebben dan ook ontzettend veel zin om uw kind weer onderwijs kunnen bieden zoals het bedoeld
is.
Ik hoop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd en wens u een zoveel als
mogelijk ontspannen vakantie toe.
Met vriendelijke groeten namens het hele team van De Bodde,

Stephan Gijsman
Directeur SO /VSO De Bodde

