
 

Aan de ouders/verzorgers 
 
Drachten, 23 april 2020 
Betreft: Volgende fase coronacrisis  
 
 
Beste ouders/verzorgers VSO scholen/  VSO afdelingen, 
 
Naar aanleiding van de persconferentie van de minister-president gisteravond 21 april willen we u 
informeren wat er gaat gebeuren op de scholen van SO Fryslân en dan in het bijzonder op het VSO na de 
meivakantie, vanaf 11 mei.  
 
Leerlingen van het VSO gaan niet naar school.  
Voor de leerlingen in het VSO blijft de huidige werkwijze nog van kracht tot 1 juni a.s. Van de VSO school 
of VSO afdelingen wordt gevraagd maatregelen te treffen zodat de school/afdeling per 2 juni a.s. open 
kan gaan, u krijgt hierover tegen die tijd bericht. 
 
Meivakantie 
Van maandag 27 april t/m vrijdag 8 mei is er meivakantie, ook voor de medewerkers van SO Fryslân. Dat 
betekent dat er in die periode geen onderwijs op afstand zal plaatsvinden. 
Mocht u extra lesmateriaal of voorbeelden van activiteiten voor uw kind willen hebben voor in de 
meivakantie, dan kunt u dat deze week aan de leerkracht vragen. 
 
De noodopvang voor VSO leerlingen 
De huidige noodopvangregeling blijft. De scholen van SO Fryslân hebben de opvang voor leerlingen van 
ouders in vitale beroepen en van leerlingen in kwetsbare situaties goed geregeld mede door de inzet van 
Wille speciale kinderopvang, gemeenten, samenwerkingsverbanden en Sociaal Domein Fryslân.  
De noodopvang die door Wille is geregeld blijft ook in de meivakantie van kracht.  
 
De afgelopen periode heeft veel creativiteit en flexibiliteit gevraagd van u en onze medewerkers om 
onderwijs op afstand mogelijk te maken. Vanuit de scholen hebben we begrepen dat het soms best 
ingewikkeld is en dat er veel inzet gevraagd wordt van ouders/verzorgers en medewerkers. Maar ook 
horen we prachtige verhalen van wat wel mogelijk blijkt. We zijn u dankbaar dat het, mede door uw inzet, 
allemaal lukt!  
 
Succes en sterkte in deze volgende fase. 
 
 
Met vriendelijke groet en fijne meivakantie gewenst, 
namens het College van Bestuur, 
 
Geert Diever en Mirjam Pruiksma 
 
 
 
Voor meer informatie kunt u terecht op de site van de Rijksoverheid: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-
kinderopvang-en-onderwijs. 
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