Hengelo, 19 december 2021
Aan de ouders en verzorgers
van VSO leerlingen van Stichting Attendiz
Betreft: sluiting VSO scholen

Geachte ouder/verzorger,
Het kabinet heeft gisteren besloten dat het gehele onderwijs - van basisschool tot universiteit - vanaf
maandag 20 december 2021 t/m 9 januari 2022 gesloten is. De reden hiervoor is de grote zorg over
de zeer snelle verspreiding van de Omikron-variant en de gevolgen hiervan voor de volksgezondheid.
In deze brief informeer ik u over wat dit besluit betekent voor onze VSO scholen.
Onze VSO-scholen zijn vanaf maandag 20 december 2021 t/m 9 januari 2022 gesloten voor fysiek
onderwijs. Ook zullen wij de komende week geen afstandsonderwijs aanbieden. Er is een aantal
uitzonderingen, namelijk:
- Examenleerlingen komen wel naar school, waarbij de invulling en uitvoering van het
lesprogramma nader wordt bepaald door de betreffende school.
- Noodopvang - in afstemming met gemeente en zorgpartner - voor leerlingen in een
kwetsbare situatie of omgeving, vanaf dinsdag 21 december t/m vrijdag 24 december 2021.
- Noodopvang voor één of enkele dagdelen per week, voor ouders van leerlingen in cruciale
beroepsgroepen (zie lijst RIVM), eveneens vanaf dinsdag 21 december t/m vrijdag 24
december 2021.
Hoewel we een toename zien van de uitval van leerlingen en medewerkers op onze scholen spannen
wij ons maximaal in om de komende week de activiteiten voor examenleerlingen en de opvang zo
goed mogelijk te regelen. Op maandag 20 december 2021 zullen de scholen de voorbereidingen
treffen voor de noodopvang. Mocht u zijn aangewezen op onze noodopvang, dan wil ik u vragen om
hierover maandag contact te leggen met de school van uw kind.
Wij hopen dat onze scholen na de kerstvakantie alle leerlingen weer op school kunnen ontvangen.
Wij bereiden ons hoe dan ook voor om vanaf 10 januari 2022 weer onderwijs te geven, fysiek en/of
op afstand. Na de persconferentie op maandag 3 januari aanstaande informeren we u zo snel
mogelijk over de volgende stappen. We wensen u fijne feestdagen toe en alvast een voorspoedig en
gezond 2022.
Met vriendelijke groeten,
Paul Overakker
Bestuurder

