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Heerenveen/Oosterwolde, 28 mei 2020

Beste ouder(s), verzorger(s) van leerlingen van de VSO-afdeling van de Duisterhoutschool,
Zoals u zonder enige twijfel in de media hebt gehoord zal het onderwijs aan de leerlingen
van de VSO-afdeling van onze school vanaf 2 juni aanstaande weer worden hervat. Dat de
maatregelen weer worden verruimd is een goed teken. We moeten ons echter nog wel heel
goed aan bepaalde regels en voorschriften houden. Daarom hebben we een protocol
gemaakt waar leerlingen, personeel en vervoerders zich aan moeten houden. Dat protocol
treft u als bijlage aan bij deze brief.
Eén van de maatregelen is dat leerlingen vanaf 13 jaar zich op school moeten houden aan de
1,5 meter afstand tot anderen. Dit heeft gevolgen voor hoe en hoeveel leerlingen wij tegelijk
onderwijs kunnen gaan geven. Een aantal groepen op onze school heeft teveel leerlingen om
op een verantwoorde manier de 1,5 meter afstand te kunnen garanderen. Wij zijn daarom
dan ook genoodzaakt leerlingen gefaseerd in de week naar school te laten komen. Dit gaat in
elk geval gelden voor de gehele periode tot aan de zomervakantie. Dit hebben we als school
afgestemd met de MR van de Duisterhoutschool en het schoolbestuur SO-Fryslân.
Eveneens staat in de bijlage wanneer en op welke dagen uw kind op school wordt verwacht.
De taxibedrijven worden door ons ook op de hoogte gebracht van deze indeling.
Het zijn bijzondere tijden en dat vraagt om een bijzondere aanpak om de school weer in
bedrijf te brengen. Voor het vervoer naar en van school zijn voor taxivervoer en openbaar
vervoer ook afspraken gemaakt. Ook die vindt u in de bijlage.
Wij zijn ons bewust dat de situatie vanaf 2 juni aanstaande verre van ideaal is, maar de
omstandigheden laten ons verder geen keus om de resterende weken voor de
zomervakantie op deze wijze te organiseren.
Wij rekenen op uw begrip en hopen op betere tijden.
Met vriendelijke groet, namens het personeel van de Duisterhoutschool,
Map Schepers & Wietse Blink

