Met in deze ouderinfo
onder andere de
volgende zaken:

FEBRUARI 2021

EXTRA
OUDERINFO VSO

Persconferentie dinsdag
2 februari en gevolgen
voor V(S)O

Beste ouder(s) / verzorger(s),
Via deze extra ouderinfo willen wij u informeren over de actuele
zaken.

Coronamaatregelen
V(S)O

Veel leesplezier
Team VSO De Keyzer.
Oudertevredenheidsonderzoek

Persconferentie dinsdag 2
februari en gevolgen voor V(S)O

Oudertevredenheidsonderzoek

Velen van u hebben dinsdag de
persconferentie gezien, waarin premier Rutte
heeft aangekondigd dat het primair onderwijs
aanstaande maandag de deuren weer opent.

Op woensdag 3 februari 2021 is de uitnodiging
naar alle ouders van VSO-leerlingen gestuurd voor
het tweejaarlijkse oudertevredenheidsonderzoek.

Voor de basisscholen binnen stichting
Biezonderwijs geldt dus dat zij open gaan op 8
februari a.s.. Voor de V(S)O scholen geldt dat
er niets verandert en dat de huidige vorm van
onderwijs dus voortgezet wordt.

Wij zijn er ons van bewust dat het een vrij lange
vragenlijst is, maar hopen desondanks dat zoveel
mogelijk ouders deze vragenlijst willen invullen
zodat wij ons onderwijs kunnen blijven verbeteren
waar nodig en de positieve zaken kunnen
behouden of versterken.

Voor de leerlingen van VSO De Keyzer
betekent dit dus dat het onderwijs op afstand
de norm blijft, met de uitzonderingen die nu
ook gelden voor een aantal klassen
bijvoorbeeld de examenklassen.
Voor ons (VSO De Keyzer) verandert er dus
voorlopig niets. Vooralsnog is het bericht dat
deze manier van onderwijs bieden zal gelden
tot 1 maart 2021
Zodra dit verandert, hoort u dat van ons.

Alle ouders/verzorgers waarvan de mailadressen
bekend zijn, hebben een uitnodiging ontvangen.
Het is uiteraard voldoende als één van beide
ouder(s)/verzorger(s) deze vragenlijst invult.

Bij voorbaat dank voor het invullen.

Coronamaatregelen V(S)O
Het onderwijs op VSO De Keyzer blijft dus zoals deze nu ook geboden wordt. Voor de leerlingen
die wel fysiek onderwijs krijgen op school of op school worden opgevangen, blijven de eerder
genomen maatregelen van kracht. Wij willen geen enkel risico nemen in het belang van de
veiligheid van medewerkers en leerlingen. Hieronder de maatregelen die gelden:














Personen (leerlingen en volwassenen) met gezondheidsklachten komen niet naar school. Zij
mogen weer naar school als zij volledig klachtenvrij zijn of een negatieve coronatest kunnen
laten zien.
Personen die in afwachting zijn van de uitslag van een coronatest blijven thuis.
Het onderwijs aan leerlingen die thuis zijn i.v.m. corona-gerelateerde zaken wordt op
afstand verzorgd.
Was regelmatig de handen en nies in de elleboog.
Schudt geen handen
Houdt 1,5 meter afstand tot elkaar. Dit geldt voor iedereen, dus ook voor leerlingen
onderling. Zowel binnen als buiten is dat nodig
De huidige mondkapjesplicht blijft van kracht. Iedereen draagt een mondkapje tijdens
bewegingen door de school. Bij een vaste plaats in de klas of in de ruimte mag deze af als
er 1,5 meter afstand gehouden kan worden.
In bepaalde praktijklessen blijft het mondkapje op.
Voor het basisonderwijs geldt: is één van de leerlingen positief getest, dan gaat de gehele
klas inclusief leerkracht, 5 dagen in quarantaine. Het dringende advies is vervolgens dat
iedereen zich na 5 dagen laat testen. Indien mensen zich niet laten testen, dan wordt de
quarantaine verlengd met 5 dagen. (dus 10 dagen in totaal)
Stichting Biezonderwijs is in contact met de GGD over de maatregelen voor het geval dat
een VO-leerling positief is getest. Zodra hier meer over bekend is, wordt u hiervan op de
hoogte gesteld. Tot die tijd nemen wij geen enkel risico en is het zeer waarschijnlijk dat wij
de maatregelen hanteren die ook voor het basisonderwijs gelden.

Indien een klasgenoot van uw kind positief wordt getest, nemen wij alle nodige stappen en wordt u
hiervan op de hoogte gesteld.

