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Wat kan ik van Gewoon Speciaal verwachten? 

Het kabinet heeft op zondag 15 maart besloten om alle scholen in Nederland te sluiten. Het 

advies van het RIVM is om zoveel mogelijk thuis te werken en het hebben van zo min 

mogelijk (sociale) contacten.  

 

 

Wij voelen ons verantwoordelijk voor ieders gezondheid 

en willen graag een voorbeeld zijn. Om de verspreiding 

van het coronavirus te voorkomen, zullen wij de 

maatregelen van het RIVM volgen. Dit besluit hebben 

wij genomen in overleg met de gemeente Apeldoorn.  

 

 

 

Wij hebben met iedere jongeren die bij ons in begeleiding is afspraken gemaakt over de inzet 

van Gewoon Speciaal.  

• Wij werken vanuit huis. Begeleidingsgesprekken vinden plaats via Skype, Whatsapp 

of telefonisch.  

• De afspraken die gepland stonden op de scholen en instellingen, worden uitgesteld of 

worden aangepast vorm gegeven.  

 

Hoe krijg ik nu contact met Gewoon Speciaal? 

Wij zijn tot in ieder geval 6 april online beschikbaar. Als je ons nodig hebt, kun je via Skype, 

Whatsapp, per mail of telefonisch met ons in contact komen. De mogelijkheid om met ons in 

contact te komen via het contactformulier op de website blijft natuurlijk ook actief.  

 

Ik ben een ouder en heb tips en adviezen nodig. Waar kan ik terecht? 

Niet alleen voor de jongeren, maar ook voor de ouders geldt: we zijn online bereikbaar. 

Mochten er vragen zijn, ook als je vastloopt door de maatregel, neem met ons contact op! 

We denken graag met jullie mee.  

 

Wij hebben op de website van Gewoon Speciaal verschillende materialen staan om de 

komende tijd door te komen. Er zijn documenten met verveeltips, corona informatie en 

andere opdrachten beschikbaar. We vullen deze materialen steeds aan, dus houdt de 

website in de gaten.  

 

Gaan de rots- en watertraining en de faalangsttraining door? 

Daar hebben we op dit moment nog geen antwoord op. De trainingen zouden gaan starten 

op 8 april 2020. Er is een mogelijkheid dat de startdatum verschoven wordt.  

 

Mag ik in de avond vragen stellen als ik in 

paniek ben? 

Zeker. We begrijpen dat dit een lastige situatie 

kan zijn. We willen er graag voor ‘onze’ 

jongeren en ouders zijn. Bel, app, Skype of mail 

ons daarom gerust!  

 

Samen staan we sterk.  

Tanja Bos - 0648352843 

Marlie Engel - 0628736847 


