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We zagen het natuurlijk al aankomen, maar in de persconferentie van vanavond (12 
januari) werd het ook officieel bevestigd: onze scholen moeten nog tot en met in ieder 
geval 7 februari gesloten blijven voor de meeste leerlingen. Dat is voor de één een (rela-
tief) geruststellende boodschap, voor de ander een hard gelag. Want als er iets de afgelopen 
tijd (nogmaals en nog meer) duidelijk is geworden, is het wel dat scholen een ongelooflijk be-
langrijke positie innemen in onze samenleving.

Uitzonderingen
De insteek van het kabinet blijft dat kwetsbare leerlingen, examenleerlingen en leerlingen die 
praktijklessen volgen, naar school zouden moeten kunnen. De haalbaarheid en invulling van 
dit uitgangspunt kan echter sterk per locatie én situatie verschillen, waardoor hier soms vanaf 
moet worden gezien - bijvoorbeeld wanneer er teveel docenten afwezig zijn. Deze beslis-
sing(en) worden altijd in goed overleg met de medezeggenschapsraad genomen. We vragen 
begrip voor deze keuzes: de gezondheid en veiligheid van zowel collega’s alsook leerlingen en 
hun families staan, samen met de kwaliteit en uitvoerbaarheid van het onderwijs, altijd voorop. 
Daarom geeft ook de VO-raad aan dat van scholen niet het onmogelijke wordt gevraagd.

Afstand
Nieuw vandaag was de boodschap dat alle leerlingen opnieuw afstand tot elkaar moeten gaan 
houden. De Rijksoverheid zegt daarover het volgende: “Voor praktijklessen in het vmbo kan 
dit tot ingewikkelde situaties leiden; hier geldt dat er zoveel als mogelijk 1,5 afstand gehouden 
moet worden” en “de regel van 1,5 meter afstand op middelbare scholen gaat zo snel als mo-
gelijk in. Het is begrijpelijk dat scholen moeten bekijken hoe ze dit in de praktijk organiseren, 
en dat ze hier één of enkele dagen voor nodig hebben.” Onze scholen informeren jullie zo snel 
mogelijk over hun aanpak.

Licht
De verlenging van de gedeeltelijke schoolsluiting betekent dat we elkaar nog een tijdje moeten 
missen. Dat is lastig in een tijd waarin men zich misschien extra zorgen maakt om het welzijn 
van een ander. Daarnaast benadrukte minister-president Rutte ook dat (het organiseren van) 
thuisonderwijs een onwaarschijnlijke taak is. Dat kunnen wij als geen ander beamen. Er is licht 
aan het eind van de tunnel, maar we moeten nog even doorzetten. In een tijd waarin niemand 
weet wat het beste is, doen we allemaal ons uiterste best. Laten we daarom vooral naar elkaar 
om blijven kijken. Wij wensen iedereen -collega’s, leerlingen en ouders- weer veel sterkte en 
succes de komende weken!

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/01/12/nederland-blijft-tot-en-met-ten-minste-9-februari-in-lockdown
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/voortgezet-onderwijs

