
 
 
 

Betreft: heropening voortgezet speciaal onderwijs 

 

 

 

Rotterdam, 1 juni 2021 

Geachte ouders en verzorgers, beste leerlingen, 

 

Het kabinet heeft aangekondigd dat de scholen voor voortgezet speciaal onderwijs  

hun deuren per 7 juni weer moeten openen. Een bericht dat wij – in alle eerlijkheid - 

met gemengde gevoelens hebben ontvangen. Aan de ene kant zijn wij ervan overtuigd 

dat het voor het onderwijs het beste is om fysiek les te geven op school. En dat de 

leerlingen elkáár hard nodig hebben in deze fase van hun leven. Aan de andere kant is 

de pandemie nog niet voorbij. Er zijn zorgen over een mogelijke toename van 

besmettingen onder leerlingen en medewerkers. We vinden het daarom een 

voorwaarde dat de scholen het onderwijs zo veilig mogelijk kunnen organiseren. Met 

deze brief informeren wij u hier verder over. 

 

Zelftesten 

Een belangrijke randvoorwaarde die de overheid stelt om zo veilig mogelijk open te 

kunnen is dat leerlingen en medewerkers twee keer per week een zelftest uitvoeren. 

Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van school, leerlingen en ouders. We 

willen iedereen dan ook met klem vragen om zich hier goed aan te houden.  

 

Heropening per 7 juni 

Onze scholen gaan open vanaf maandag 7 juni. Voor al onze scholen geldt dat zij tijd 

nodig hebben om zich voor te bereiden op de heropening. Elke schoollocatie heeft 

eigen uitdagingen bij het veilig organiseren van het onderwijs. Het kan zijn dat er per 

locatie verschillen ontstaan. Voor bepaalde groepen leerlingen kan er bijvoorbeeld 

gekozen worden de huidige situatie niet verder te veranderen, om hen niet opnieuw 

met een wijziging te confronteren. Het is daarnaast nog niet duidelijk of het lukt om de 

stages nog op te starten voor de zomervakantie. En dan hebben we op sommige 

locaties ook nog te maken met uitval van medewerkers. Kortom, iedere school zoekt 

daarin de juiste weg en een optimale invulling. U wordt door de eigen directeur 

geïnformeerd hoe het onderwijs op de school van uw kind eruit zal zien vanaf 7 juni. 

 

Veel gevraagd 

Het zijn pittige tijden en er is dit schooljaar ontzettend veel gevraagd van onze 



leerlingen en medewerkers en van u als ouder. We willen onze waardering uitspreken 

voor hoe iedereen hiermee omgaat. Laten we er alles aan doen om van deze laatste 

weken tot de zomer een goede tijd te maken en gezond de zomervakantie in te gaan! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Huub van Blijswijk    Orselien Kammeron 

College van bestuur stichting BOOR  Bovenschools directeur BOOR-(V)SO 


