Houten, 15 maart 2020
Beste ouders en verzorgers,

Zojuist heeft het kabinet besloten dat de scholen voor po en vo in Nederland sluiten i.v.m. het coronavirus.
Dit betekent dat ook de scholen van Gewoon Speciaal Onderwijs de deuren sluiten.
Wat betekent dit voor u?
Vanaf maandag 16 maart zijn onze sbo-, so- en vso-scholen gesloten voor leerlingen, in ieder geval tot en met 6
april 2020. Hieronder leest u in welke gevallen uitzonderingen gemaakt zullen worden. Ondertussen zullen de
scholen hun uiterste best doen om waar mogelijk alternatieven te organiseren m.b.t. huiswerk, onderwijs op
afstand, etc.
Wij vragen u om aan het vervoerbedrijf van uw kind (indien van toepassing) door te geven dat uw kind in ieder
geval t/m 6 april thuis zal blijven. Als uw kind valt onder één van de uitzonderingssituaties, is het verstandig aan
het vervoerbedrijf door te geven dat uw kind wel vervoer nodig heeft.
Opvang voor leerlingen van ouders werkzaam in vitale sectoren
Het bestuur, de directies en het onderwijzend personeel werken samen om opvang te verzorgen voor leerlingen
waarvan de ouders werkzaam zijn in de door het kabinet genoemde cruciale sectoren. U kunt via deze link
nagaan of deze situatie op u van toepassing is. Indien dit voor u het geval is, kunt u gedurende de periode
16 maart t/m 6 april wél met uw kind terecht op school. Wij vragen u in dit geval om de directie van de school van
uw kind in te lichten.
Leerlingen Berg en Bosch College
Voor de leerlingen in de (pre-)examenklassen VMBO 3 en VMBO 4 en H5 wordt komende week een plan van
aanpak opgesteld waarvan u op de hoogte gesteld zult worden. Hierbij wachten wij ook de richtlijnen van het
ministerie af. Het College is in ieder geval op maandag 17 maart ook gesloten voor deze leerlingen. U ontvangt
deze dag bericht over het verdere verloop van de komende periode. Komende week zullen in ieder geval geen
PTA-toetsen worden afgenomen. Wij gaan ervan uit dat de praktijkexamens op 31 maart wel door zullen gaan.
Mocht anders besloten worden, dan ontvangt u daarvan bericht i.c.m. een plan van aanpak.
Heeft u nog vragen?
Neem daarvoor in eerste instantie (telefonisch of per e-mail) contact op met de school van uw kind. Neem in
geval van nood contact op met de directie van de school van uw kind.
Veel informatie kunt u ook terugvinden op de website van de school van uw kind of op de website van de stichting
www.gsonderwijs.nl
Wij vragen om uw begrip en medewerking in deze ingewikkelde situatie. Wij zullen u uiteraard op de hoogte
houden van de belangrijke ontwikkelingen.

Met vriendelijke groeten,
Rob Damwijk en Freerik Meeuwes
raad van bestuur
Gewoon Speciaal Onderwijs

