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Tijdens de persconferentie van 2 februari werd duidelijk dat de middelbare scholen nog
tot in ieder geval 1 maart gesloten zullen blijven voor de meeste leerlingen. Op dit moment is nog onvoldoende duidelijk welke invloed leerlingen uit het voortgezet onderwijs
hebben op de verspreiding van het coronavirus. Op 23 februari wordt het besluit genomen of onze scholen inderdaad op 1 maart kunnen openen.
Dit is en blijft een boodschap die we met gemengde gevoelens ontvangen: we zouden ontzettend graag weer al onze leerlingen kunnen ontvangen op school, maar vinden het ook
ongelooflijk belangrijk dat er voldoende aandacht is voor de gezondheid van onze collega’s,
leerlingen en hun families.

Uitzonderingen

De insteek van het kabinet blijft dat kwetsbare leerlingen, examenleerlingen en leerlingen die
praktijklessen volgen naar school kunnen. Dat is fijn, maar soms is dat organisatorisch niet
haalbaar. Dat verschilt per school. Wanneer er bijvoorbeeld veel zieken zijn of veel collega’s
die zich in de risicogroep bevinden, dan kunnen we ondanks alle inspanningen toch maar heel
weinig leerlingen op school ontvangen. In dat geval zullen ook deze leerlingen (uitgezonderd
de kwetsbare leerlingen) grotendeels afstandsonderwijs krijgen. Daarom geven ook de VO-raad en de Rijksoverheid aan dat van scholen niet het onmogelijke wordt gevraagd.
We begrijpen dat dat vervelend kan zijn en dat dit sommige ouders en leerlingen zorgen baart.
Toch hopen we op uw begrip; onze scholen en medewerkers werken continu keihard aan een
goede balans tussen onderwijskwaliteit, gezondheid, veiligheid en (dus) uitvoerbaarheid in
een periode waarin alles anders is. Dat laatste betekent ook dat het niet terecht is om te spreken van achterstanden. We kunnen dit schooljaar immers met geen enkel ander schooljaar
vergelijken. Iedereen reageert anders op deze ongekende situatie en dat mag. Alle kinderen
zijn wat dat betreft precies daar waar ze moeten zijn, en wij zijn en blijven er hoe dan ook
voor hen. We zullen zo goed mogelijk blijven aansluiten bij wat het kind nodig heeft, of dat nu
bestaat uit het bieden van extra tijd, ondersteuning, uitdaging of aandacht. Dat deden we al
zoveel mogelijk vóór deze crisistijd en dat zullen we blijven doen -online en offline-: dat is ons
vak, dat is waar we goed in zijn. Samen komen we er wel: hou vol en heb vertrouwen!

Centrale eindexamens

Er rijzen steeds meer vragen over het wel of niet doorgaan van het Centraal Eindexamen,
en de manier waarop deze examens door zouden moeten gaan. Het streven van minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) is om vóór 15 februari a.s. duidelijkheid te geven over het Centraal Examen. Wij houden jullie vanzelfsprekend op de hoogte.
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