VSO vanaf 11 januari
Betreft: VSO onderwijs vanaf 11 januari
Tilburg, 7 januari 2021
Beste ouders en verzorgers,
Met dit bericht informeer ik u graag over de manier waarop het onderwijs vanaf 11 januari op het VSO wordt
verzorgd.
De effecten van de landelijke lockdown zijn belangrijk om een goed besluit te kunnen nemen voor alle scholen
van Stichting Biezonderwijs. Indien mogelijk zouden we vanaf 11 januari op het VSO weer fysiek onderwijs
opstarten.
De lockdown heeft op dit moment helaas nog niet het gehoopte effect en er is toenemende zorg over de Britse
variant van het coronavirus. Er zijn steeds meer geluiden dat de lockdown na 18 januari verlengd wordt. Wanneer
wij nu besluiten om ons beleid aan te passen is de kans aanzienlijk dat we dat een week later moeten
terugdraaien.
Ons onderwijs vraagt ook om veel fysiek contact en nabijheid met leerlingen. Met teleurstelling voor onze
leerlingen, maar ook met de opdracht om bij te dragen aan het verminderen van besmettingen zal het VSO vanaf
11 januari nog afstandsonderwijs verzorgen en is de school alleen open voor noodopvang en cruciale
beroepen.
Onderwijs na 18 januari
Ondanks de berichtgeving over een eventuele verlenging van de lockdown stellen we er ons op in dat we
maandag 18 januari weer fysiek onderwijs geven. Komende dinsdag 12 januari staat er een persconferentie
gepland. Op basis van de informatie die dan beschikbaar is nemen we een volgend besluit.
Noodopvang
In sommige thuissituaties zal de druk nu nog groter worden. Indien u zichzelf zorgen maakt over moeilijke
situaties waarbij de veiligheid in het gedrang komt vraag ik u contact op te nemen met school. Hier wordt samen
met u de inschatting gemaakt of de noodopvang voor ontlasting in de thuissituatie kan zorgen.
Extra aandacht leerlingenvervoer voor cruciaal beroep
Het is belangrijk om zelf te controleren of het vervoer ook voor de tweede week is geregeld. Hiervoor kunt u
bellen met de regiecentrale.
Voor leerlingen die gebruik maken van de zogenaamde noodopvang wordt het vervoer via school aangevraagd.
Hiervoor hoeft u zelf niets te doen.
De combinatie van thuiswerken en het afstandsonderwijs blijft voor iedereen een enorme uitdaging die niet
wordt onderschat. Indien u nog vragen heeft over de noodopvang of het afstandsonderwijs kunt u bij de
groepsleerkracht terecht.
Wederom zullen we u bij nieuwe informatie snel weer op de hoogte brengen.
Met vriendelijke groeten namens het hele team,
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