Drachten, 13 augustus 2020
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Zoals in diverse media duidelijk werd is het Coronavirus nog altijd een grote zorg en worden
maatregelen met enige regelmaat ter discussie gesteld of bijgesteld. Inmiddels zijn er diverse
regionale maatregelen en is de opleving van het virus in verschillende provincies groter dan gewild.
De afgelopen week is er ook veel gesproken over de luchtkwaliteit en ventilatie in de scholen. Op
VSO Talryk is dit inmiddels gecontroleerd en op orde.
In de laatste nieuwsbrief voor de vakantie informeerde ik u over het starten na de zomer-vakantie en
dat we gezien de kennis van toen, volledig open zouden gaan. Inmiddels zijn we enkele weken
verder en maken we de keus, in het belang van leerlingen en medewerkers, om maandag 17
augustus te starten zoals we ook geëindigd zijn voor de vakantie. Dit wil zeggen dat de leerlingen niet
volledig naar school kunnen gaan. Dit geldt tenminste voor de eerste twee weken van dit schooljaar.
De redenen hiervoor zijn:
1. Onvoldoende duidelijkheid over het op stage kunnen gaan van leerlingen bij de start van het
nieuwe schooljaar. Dit zou kunnen betekenen dat enkele Fase 3 klassen te vol zouden raken
waardoor de 1,5 meter tussen leerlingen en klassenleiding niet gewaarborgd kan worden.
2. Het aantal leerlingen bij de praktijkvakken wordt op enkele dagen te groot en daardoor worden
de praktijklokalen te vol. De 1,5 meter afstand tussen leerlingen en klassenleiding is dan
onvoldoende te waarborgen.
3. In relatie tot de grootte van de klaslokalen en het aantal leerlingen in bepaalde klassen is de
afstand tussen klassenleiding en leerling onvoldoende te handhaven.
3. Voor de veiligheid is een voorzichtige start beter dan het terugdraaien als we gelijk bij de start
volledig open gaan.
4. De komende twee weken worden gebruikt om bovenstaande duidelijk te krijgen en/of op te
lossen.
Omdat er wisselingen in de klassen hebben plaatsgevonden en/of uw zoon/dochter is naar een
andere klas overgegaan wordt er morgen, vrijdag 14 augustus, door de klassenleiding van uw
zoon/dochter contact met u opgenomen op welke dagen hij/zij wel op school verwacht wordt. Nb.
Het vervoer dient u, zoals gebruikelijk zelf te regelen met de vervoerder die u zoon/dochter van en
naar school brengt.
Het protocol ‘Volledig openen Voortgezet Speciaal Onderwijs’ blijft ook nu gelden met de
uitzondering dat de 1,5 meter tussen leerlingen niet meer geldt.
Het nemen van deze beslissing in het belang van leerlingen en medewerkers is niet eenvoudig. Maar
vinden dit op dit moment de juiste. Genoemd besluit is mede op advies van de (P)MR tot stand
gekomen.
Vriendelijke groet mede namens (P)MR, MT en alle collega’s van Talryk.
Cornelis Kappe

