
Aan: ouders VO 
Onderwerp: update coronavirus 20 mei 2020 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s),  
 
De afgelopen periode heeft uw kind onderwijs op afstand gekregen. Een intensieve tijd voor u, uw 
kind en onze docenten. Gisteravond heeft het kabinet besloten dat middelbare scholen vanaf 2 juni 
hun deuren weer mogen openen. Leerlingen krijgen vanaf dat moment weer fysiek les op school.  
 
Sprengeloo open vanaf 2 juni 
De scholen van de Veluwse Onderwijsgroep volgen het advies van het kabinet. Dat betekent dat we 
uw kind vanaf 2 juni weer verwelkomen op school, mits er voldoende docenten zijn. Het is mogelijk 
dat sommige docenten die tot een risicogroep behoren niet fysiek op school kunnen zijn. We vragen 
daarvoor uw begrip.  
 
We kijken er naar uit om uw zoon of dochter weer te zien! We begrijpen ook uw eventuele zorgen. 
We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat het veilig is voor leerlingen, ouders en onze 
medewerkers. De school van uw kind informeert u vóór 28 mei 2020 hoe ons onderwijs er na 2 juni 
uit gaat zien. We hanteren in ieder geval de volgende maatregelen:  
 
Afstand 
Leerlingen en docenten houden 1,5 meter afstand van elkaar. De school van uw kind zal u 
informeren over het specifieke beleid op school. Deze video van de NOS geeft een beeld hoe de 
school van uw kind er vanaf 2 juni uit gaat zien.  
 
Gezondheidsklachten 
Kinderen (en docenten) blijven thuis bij: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, 
verhoging of koorts. Als kinderen 24 uur klachtenvrij zijn mogen ze weer naar school. Als iemand uit 
het gezin verkouden is of koorts heeft, verzoeken we om uw kind ook thuis te houden. Als iedereen 
uit het gezin 24 uur geen klachten heeft, mag uw kind weer naar school.  
 
Hygiënemaatregelen 
We blijven de komende periode extra alert op de volgende hygiënemaatregelen: 

• Vaak en goed handen wassen 

• Niezen en hoesten aan de binnenkant van de elleboog 

• Gebruik van papieren zakdoekjes 

• Geen handen schudden 
 
Vervoer naar school 
We verzoeken alle leerlingen om zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar school te komen en het 
openbaar vervoer te vermijden. Mochten er omstandigheden zijn die het voor leerlingen die verder 
dan 8 kilometer van school wonen onmogelijk maken om met de fiets naar school te komen of 
gebracht en gehaald te worden door ouders, dan zorgen regionale vervoerders voor het vervoer 
tussen school en thuis. Als uw kind verder dan 8 kilometer van school woont, neemt de school van 
uw kind binnenkort contact met u op.   
 
Alternatief voor diploma-uitreiking  
Op dit moment zoeken we, binnen de richtlijnen van de overheid en de VO-raad, naar een passend 
alternatief voor het uitreiken van de diploma’s aan geslaagde leerlingen. U ontvangt hierover 
binnenkort meer informatie.  
 

https://nos.nl/l/2333320
https://nos.nl/l/2333320


Vervolg 
Neem bij vragen contact op met de directeur van de school van uw zoon of dochter. Bij nieuwe 
ontwikkelingen zullen we u informeren.  
 
Met vriendelijke groet,  
Wim Hoetmer, College van Bestuur Veluwse Onderwijsgroep 
Tjeerd Biesterbosch, algemeen directeur voortgezet onderwijs Veluwse Onderwijsgroep 
 
 


