
 

 

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van de scholen van SO Fryslân 
 
Drachten, 13 januari 2021 
Betreft: Verlenging lockdown 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Naar aanleiding van de persconferentie van gisteravond (12 januari) van de minister-president willen we u 
informeren over de verlenging van de lockdown. 
 
Wat gaat er gebeuren? 
Onderwijs op afstand blijft van kracht 
De overheid heeft bepaald dat alle scholen in Nederland gesloten blijven tot 9 februari 2021. Zo ook de 
scholen van SO Fryslân. Gelukkig wordt door de overheid wel bekeken of de basisscholen (dus ook onze 
SO-afdelingen) eerder open kunnen, wanneer dit veilig kan.  
Uiteraard vangen de scholen nu de leerlingen op van ouders in vitale beroepen en kwetsbare leerlingen.  
Ook voor het VSO gelden deze uitzonderingen met daarnaast de mogelijkheid om fysiek onderwijs te 
volgen wanneer leerlingen in een examenjaar zitten of waar praktijklessen/stages in het VMBO 
noodzakelijk blijven bijvoorbeeld. Ook voor het VSO hadden we de nadrukkelijke wens om zo 
langzamerhand verder op te schalen en open te gaan maar de aanscherping van de maatregelen geeft nu 
een ander inzicht. 
 
Aanscherping van de maatregelen 
De huidige lockdown heeft het aantal besmettingen nog niet op het gewenste niveau gebracht. Maar 
bovenal is de Britse variant van het virus de spelbreker op dit moment. Hoewel wij al dachten aan het 
verder opschalen van het VSO zijn de regels voor deze leeftijd weer aangescherpt namelijk dat de 
leerlingen onderling ook weer 1,5 meter afstand moeten houden. Dat betekent dat er maar een beperkt 
aantal leerlingen per week naar school zou kunnen gaan naast de leerlingen waarvoor de uitzonderingen 
gelden. Uit eerdere ervaringen weten we dat het er voor de leerlingen in zo’n situatie niet duidelijker op 
wordt en daarom blijft de huidige werkwijze van kracht.  
 
Huidige werkwijze 
Vanuit de overleggen die we met de scholen voeren hebben we veel vertrouwen in de huidige manier van 
werken waarbinnen veel mogelijk is. We weten dat het niet de mooiste oplossing is maar wel de meest 
duidelijke naar leerlingen en teams toe. Het is beheersbaar en dat vinden we zeer belangrijk in een fase 
waarin de pandemie ons in de greep heeft. Veiligheid voor de leerlingen en de teams voorop. 
De scholen zijn zich heel goed bewust dat u en/of uw kind op één of andere manier toch in de problemen 
kunnen komen. We zien dat de teams op veel vragen een antwoord hebben. Schroom daarom niet en 
neem contact op bij twijfel. 
We doen ook nu weer een beroep op u om er samen het beste van te maken, dat vraagt wederom 
creativiteit en flexibiliteit van iedereen. 
 
Zodra er meer duidelijkheid komt over de opening van de scholen krijgt u bericht van ons. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de teams, directies, en College van Bestuur, 
 
Geert Diever en Mirjam Pruiksma 


