
 

 

 
 
Drachten, 26 augustus 2020    
 

Nieuwsbrief  ouder(s)/verzorger(s) 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s),         
 

Weer volledig open  
Inmiddels zijn we twee weken open op 50% en hebben we, als team van Talryk, kunnen werken aan 
het grotendeels oplossen van de knelpunten om volledig op te kunnen gaan. Daarom gaat maandag 
31 augustus de school weer volledig open voor alle leerlingen! 
 

Dit kan omdat:  
1.  Het stagebureau heeft, na afstemming met de stageplekken, volledig duidelijkheid gekregen over 
de stages. Alle stages kunnen zoals gepland en afgesproken, gerealiseerd worden. Hierdoor worden 
de fase 3 klassen niet overvol.  
2. De 1,5 meter afstand tussen leerlingen en klassenleiding is lastig te realiseren in de sectoren. In de 
praktijkvakken draagt de klassenleiding daarom vanaf maandag doorzichtige gezichts-shields. 
3. De grootte van de klaslokalen i.c.m. het aantal leerlingen in bepaalde klassen, blijft een zorg.  
Om de  afstand tussen klassenleiding en leerling te kunnen handhaven worden per klas extra regels 
afgesproken en, indien nodig, praktische aanpassingen in het lokaal gemaakt. 
 

Protocol en richtlijnen 
Het protocol ‘Volledig openen Voortgezet Speciaal Onderwijs’ blijft ook nu gelden met de 
uitzondering dat de 1,5 meter tussen leerlingen onderling niet meer geldt.  
Af en toe komen er leerlingen op school met gezondheidsklachten. Dit is natuurlijk niet de bedoeling. 
In het protocol hoofdstuk IV punt 2: Thuisblijfregels leerlingen staan de adviezen en richtlijnen 
beschreven waar we ons met elkaar aan moeten houden. Wanneer een leerling met symptomen op 
school komt dan wordt contact opgenomen om uw/zoon dochter op te komen halen. 
Het kan ook zijn dat personeel tijdelijk niet naar school kan vanwege gezondheidsklachten.  
De afgelopen weken hebben we dit intern steeds kunnen oplossen. Maar het valt niet uit te sluiten 
dat er op een bepaald moment geen vervanging meer is zodat een klas niet naar school kan.  
U wordt dan door de klassenleiding hierover geïnformeerd. We vertrouwen er op dat u hier begrip 
voor hebt als dit in het uiterste geval zo is. 
 
Aanvullende richtlijnen Corona gerelateerd 
Voor ouder(s)/verzorger(s) / leerlingen met corona gerelateerde klachten die zich laten testen: 
Graag de klassenleiding van uw zoon/dochter informeren. Tussen aanvraag voor het testen en de 
uitslag blijft de leerling thuis zoals de richtlijnen van RIVM voorschrijven. Is een leerling negatief 
getest dan kan hij/zij weer naar school. Als de uitslag positief is (van uw zoon/dochter, andere 
gezinsleden) dan per direct de klassenleiding informeren. Het MT = crisisteam betrekt de GGD hierbij 
en informeert het College van Bestuur. Op basis van overleg met GGD en College van Bestuur worden 
maatregelen genomen en vindt communicatie plaats naar alle betrokkenen door het MT. 
Voor vragen over Corona en testen kunt u de website van de GGD raadplegen.  
  
De afgelopen week is er ook veel gesproken over de luchtkwaliteit en ventilatie in de scholen.  
Op VSO Talryk is dit gecontroleerd en op orde. 
 



 

 
 
 
 
Het vervoer dient u, zoals gebruikelijk, zelf te regelen met de vervoerder die uw zoon/dochter van en 
naar school brengt. 
 
Het is mooi dat we weer volledig open gaan met inachtneming van het protocol. Het besluit om weer 
volledig open te gaan is in afstemming met de PMR tot stand gekomen.                                
 
 
 
Vriendelijke groet mede namens PMR, MT en alle collega’s van VSO Talryk. 
 
 
Cornelis Kappe  
Directeur 
 
 
Nb. Als bijlage is het VSO protocol bijgevoegd. 
 


