
     
         Almelo, 25 mei 2020 

 

Aan ouder(s)/verzorger(s) leerlingen  
van De Schakel, De Link en De Rebound 
 

Onderwerp:  Vervolg onderwijs na 1 juni 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), leerlingen, 

Nu duidelijk is geworden dat de voortgezet onderwijsscholen na 1 juni weer open gaan 
informeren wij u in deze brief hoe wij als Centrum dit gaan organiseren. Uiteraard 
nemen we bij dat opengaan alle voorzorgsmaatregelen en veiligheidseisen in acht. Wij 
zien dat het voor onze (kwetsbare) leerlingen van groot belang is voor hun ontwikkeling 
om echte contactmomenten te hebben. Wij zijn dan ook blij dat dat weer mag. In deze 
brief informeren wij u over deze organisatie. 
 
Onderwijs op locatie 
Vanaf dinsdag 2 juni a.s. worden alle leerlingen van De Schakel, De Link en De Rebound 
op vastgestelde tijdsblokken verwacht op de locatie aan de César Franckstraat in Almelo. 
De tijdsblokken vallen op de maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.  
We kiezen bewust voor zoveel mogelijk les op locatie. Daarnaast moet er ruimte zijn 
voor overleg tussen docenten maar ook voor overleg met u indien noodzakelijk.  
Tijdens de blokken is er een beperkt aantal leerlingen en docenten aanwezig om zo 
tegemoet te komen aan de eis van 1,5 meter afstand en niet te veel mensen bij elkaar in 
één gebouw. 
In het gebouw zijn de nodige voorzorgsmaatregelen genomen zodat wij ervan uitgaan 
dat we op een verantwoorde wijze de lessen weer kunnen starten. Binnen het Centrum 
is een protocol aanwezig waarmee we voldoen aan de door het RIVM en kabinet gestelde 
veiligheidseisen. (Zie bijlage). 
 
Contactmomenten op locatie 
De leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van De Rebound en De Link 
worden door de mentor van hun zoon/dochter op de hoogte gebracht van de momenten 
waarop de leerlingen op locatie verwacht worden. 
Voor de leerlingen van De Schakel is bij deze brief een rooster gevoegd die aangeeft op 
welke tijdstippen de leerlingen van iedere groep worden verwacht. 
 
Leerlingenvervoer / fiets 
Aan ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen die gebruik maken van leerlingenvervoer 
vragen wij om contact op te nemen met de vervoerders i.v.m. de gewijzigde 
schooltijden. Indien dit nog tot vragen leidt kunt u contact opnemen met de mentor van 
uw zoon/dochter. 
Het landelijk protocol vraagt zoveel als mogelijk het Openbaar Vervoer te mijden. Het 
advies is dat leerlingen tot een afstand van 8 kilometer van de school met de fiets 



komen of gebracht en gehaald worden door ouder(s)/verzorger(s). Wij wijzen u graag op 
dit advies.  
 
Evaluatiegesprekken/MDO’s 
De komende periode zullen ook weer evaluatiegesprekken plaats gaan vinden. Dit kan 
met inachtneming van de veiligheidseisen ook weer op locatie. Maar het kan ook nog 
steeds via Teams. Evaluatiegesprekken die plaats vinden op locatie bij ons zullen in 
grote lokalen dan wel in een andere grote ruimte gehouden worden. Door de 
orthopedagoog of mentor zult u indien aan de orde over de juiste locatie worden 
geïnformeerd. Zij overleggen sowieso met u waar en hoe het gesprek zal plaatsvinden. 
 
Contact 
Omdat het hoofdgebouw vanaf 2 juni weer meer open is kunt u met eventuele vragen 
ook weer telefonisch contact opnemen. Wij vragen echter bij voorkeur u vragen 
schriftelijk te stellen via onze mail info@swv2301.nl. Deze mail wordt dagelijks 
(werkdagen) gecheckt en wij proberen u binnen 24 uur van een reactie te voorzien. 
Ouder(s)/verzorger(s) kunnen met eventuele vragen ook terecht bij de mentor van hun 
zoon/dochter. 
 
Tot slot 
We beseffen dat het opstarten van de schoolgang voor sommige leerlingen, maar ook voor 
sommige ouder(s)/verzorger(s) een spannende aangelegenheid kan zijn. Dat is het ook 
voor onze docenten. Daarom verwachten we dat iedereen zich zorgvuldig houdt aan het 
protocol en aan de voorschriften van het RIVM. Wij verwachten dan ook dat bij corona-
gerelateerde gezondheidsklachten (koorts, verkoudheid) leerlingen niet naar school 
komen. Zij moeten minstens 24 uur klachtenvrij zijn of tenzij een test uitwijst dat zij geen 
Covid-19 hebben. Ook huisgenoten van mensen met ernstige klachten blijven thuis. 
Het mag duidelijk zijn dat wij door middel van het protocol ons houden aan alle 
voorschriften die zijn vastgesteld. Dat betekent ook dat we van ouders verwachten dat ze 
niet zomaar één van beide gebouwen binnen lopen. Ook willen we u vragen om uw 
zoon/dochter te vragen niet bij het gebouw te blijven rondhangen voor of na schooltijd. 
Uiteraard zien wij hier ook op toe. 
 
Wij hopen u met deze brief voor dit moment voldoende op de hoogte te hebben 
gebracht.  

Met vriendelijke groet, 

Het Managementteam van het Centrum voor Onderwijs en Dienstverlening 


