Onderwijs na 18 januari
Betreft: Onderwijs vanaf 18 januari
Tilburg, 14 januari 2021
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Zoals u vanuit de media hebt gehoord wordt de lockdown met drie weken verlengd tot 9 februari. Het
liefst geven we natuurlijk gewoon les op school. Helaas zit dat er voorlopig niet in en de serieuze toon
van de persconferentie doet vermoeden dat het wellicht nog een tijd gaat duren.
De opkomst van de Britse variant van het virus vraagt om verder onderzoek. Premier Rutte sprak wel
de intentie uit om te kijken naar eerdere opening dan het einde van deze lockdown.
Met dit bericht informeer ik u graag over de manier waarop het onderwijs vanaf 18 januari wordt
verzorgd en wat de plannen voor de komende weken zijn.
Onderwijs na 18 januari op SO De Bodde
Biezonderwijs houdt gezien de leeftijd van de leerlingen de richtlijn aan van het regulier
basisonderwijs. Wanneer het ministerie besluit om de scholen eerder te openen zal het SO direct en
volledig open gaan. Op dit moment wordt de datum van 25 januari genoemd. Zodra hierover meer
bekend is informeren wij u zo snel mogelijk. Tot die tijd blijft het afstandsonderwijs, de noodopvang
en opvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen doorgaan.
Onderwijs na 18 januari op VSO De Bodde
Ook op het VSO gaan we door met het verzorgen van afstandsonderwijs, de noodopvang en opvang
voor kinderen van ouders met cruciale beroepen. Voor VSO De Bodde maken we binnen Biezonderwijs
een uitzondering zodra het onderzoek vanuit het ministerie daar aanleiding voor geeft, omdat het
afstandsonderwijs voor onze leerlingen minder goed werkt.
Wanneer het basisonderwijs/SO open mag zal het VSO direct gedeeltelijk starten. Iedere leerling komt
dan tenminste twee of drie dagen per week naar school.
We kiezen hiermee niet voor een volledige opening, omdat de leeftijdscategorie van VSO-leerlingen
en het niet volledig kunnen hanteren van de onderlinge 1,5m afstand een onwenselijke combinatie is.
Bij deze uitzondering heeft de MR uiteraard ook een belangrijke stem gehad.
Op welke manier we dit gaan organiseren wordt komende week verder uitgewerkt, zodat de plannen
klaar liggen wanneer het aanvullend onderzoek naar de Britse variant ruimte geeft tot opening. Laten
we hopen dat dit snel mogelijk is.
Samenvattend:
Tot nader bericht blijven we afstandsonderwijs en de bekende opvang verzorgen. Indien het
ministerie n.a.v. aanvullend onderzoek besluit tot opening van het regulier basisonderwijs zal het
SO geheel openen en het VSO gedeeltelijk.
Noodopvang
Graag blijf ik de oproep delen om eventuele zorgen in de thuissituaties waarbij de veiligheid in het
gedrang komt met ons te delen. Samen bekijken we of de noodopvang voor ontlasting in de
thuissituatie kan zorgen.

Met veel en blijvend respect voor de dagelijkse uitdaging waar u voor staat wens ik u weer veel succes
in deze lastige periode. We moeten samen nog even volhouden. Blijf uw vragen over de noodopvang
of het afstandsonderwijs aan ons stellen. Ook goede adviezen van u zijn waardevol om samen steeds
weer wat beter te worden in deze gezamenlijke uitdaging.
Zoals beloofd zullen we u bij nieuwe informatie snel weer op de hoogte brengen.
Met vriendelijke groeten namens het hele team,
Stephan Gijsman
Directeur SO/VSO De Bodde

