Woensdag 3 juni worden alle lessen op het Sprengen College weer hervat

Wapenveld, 26 mei 2020
Geachte ouders en/of verzorgers,
Het zal u niet ontgaan zijn. Onder strikte voorwaarden van de RIVM-maatregelen en het landelijk
geldend VSO-protocol mogen de lessen op onze school weer worden hervat. Daar zijn we blij mee!
Op dinsdag 2 juni a.s. gaat de regulier geplande studiedag wel door. Er zijn dan geen lessen en
hebben de leerlingen vrij.
Vanaf 3 juni worden alle lessen op het Sprengen College hervat.
In de afgelopen weken is er veel contact geweest tussen de mentor en zijn of haar mentorleerlingen.
De frequentie van die contacten was verschillend, afgestemd op de behoefte van de leerling. In onze
evaluatie hebben we gemerkt dat al die wekelijkse contacten, in veel gevallen zelfs dagelijks, goed
zijn geweest.
Op basis van die relatie gaan we de komende weken binnen de school aan het werk. We zorgen
daarbij samen voor een schoolomgeving, waarin we de gezondheid en veiligheid van alle
betrokkenen nastreven. En dat betekent duidelijkheid in het maken van de afspraken, het
aanvaarden van de beperkingen en de bijbehorende consequenties.
Wanneer is de eerste schooldag?
- Wij hebben er voor gekozen om de leerlingen op de splitsen in 2 groepen.
Groep 1 wordt op maandag en dinsdag op school verwacht (start 8 juni a.s.);
Groep 2 wordt op woensdag en donderdag op school verwacht (start 3 juni a.s.).
De dagen dat de leerlingen niet op school zijn, zijn thuiswerkdagen.
Via de mentor krijgt u te horen wanneer en op welke dagen uw zoon/dochter op school
verwacht wordt. Indien uw zoon/dochter met de taxi naar school komt dient u zelf afspraken
hierover te maken met de taxivervoerder.
Hoe creëren we een veilige schoolomgeving?
- Hygiëne zal een groot aandachtspunt zijn de komende periode. Er wordt van uw
zoon/dochter vereist dat hij/zij bij binnenkomst in elk lokaal de handen desinfecteren en
regelmatig de handen wast. Tevens dient hij/zij de (werk)plek zelf schoon te maken bij het
verlaten hiervan. Uiteraard zijn de hiervoor benodigde middelen op school aanwezig.
Gebruik van leermiddelen en werkkleding.
- Er wordt zoveel als mogelijk gezorgd voor eigen materialen per leerling.
De lunches op school.
- Helaas kunnen we geen lunches op school verzorgen. Uw zoon/dochter dient de laatste
schoolweken van dit schooljaar zijn/haar eigen eten en drinken mee te nemen.
We houden afstand tot elkaar!
- Fysiek contact, ook het gebruikelijke handen schudden, is niet toegestaan.
- Het hanteren van de 1,5 meter regel tussen leerlingen onderling is vanzelfsprekend. Buiten
de klaslokalen en op het terrein (dus bijvoorbeeld bij leswisselingen) ligt de verantwoording
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bij de leerlingen. We vragen u als ouder/verzorger om uw zoon/dochter hier op te blijven
attenderen.
Indien leerlingen zich niet houden aan de geldende schoolafspraken en/of hygiëneregels, of
wanneer zij de ernst daarvan niet serieus nemen (expres hoesten of niesen richting
docenten/medeleerlingen) worden zij per direct naar huis gestuurd.

Als bijlage bij deze mail ontvangt u ter informatie het Protocol opstart Voortgezet Speciaal Onderwijs
(VSO).

We wensen dat we met elkaar een goede afronding van een bijzonder schooljaar kunnen hebben.

Met vriendelijke groet,

Team Sprengen College
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