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Update 44 | Persconferentie vervroegd: onderwijs nog in onzekerheid
Geplaatst: 25 november 2021, 12.30 uur
Vrijdag 3 december stond de volgende persconferentie op de planning. In deze pers-
conferentie zou worden toegelicht of en zo ja welke nieuwe maatregelen noodzakelijk 
zijn om het aantal besmettingen omlaag te krijgen. Alleen zo kunnen we de gezond-
heidszorg in onze regio direct helpen. Helaas ziet het kabinet zich gedwongen om deze 
persconferentie een week te vervroegen. Het aantal besmettingen loopt (te) hard op, en 
de gezondheidszorg geeft aan dat men de druk(te) niet meer aankan. Vrijdagavond 26 
november worden er daarom al nieuwe maatregelen bekendgemaakt.

Scholen: (gedeeltelijk) open of dicht?
Het OMT heeft vandaag een advies uitgebracht aan het kabinet. Welke conclusie het kabinet 
hieruit trekt en welke maatregelen er dus worden genomen, horen we dan ook pas morgen-
avond tijdens de persconferentie. Ondertussen houden onze scholen overal rekening mee, 
en worden er verschillende scenario’s gemaakt. Daar komt heel veel bij kijken. De Limburger 
schreef er gisteren een artikel over:

“Ook bij de Midden-Limburgse scholenkoepel SOML overweegt het bestuur serieus op hun 
zeven scholen gedeeltelijk hybride onderwijs te geven. „Het voelt echt niet goed om scholen 
te sluiten”, zegt bestuurder Paul Slegers, „want je wil het liefste dat de jeugd bij elkaar komt. 
Het is bijna kiezen tussen fysieke gezondheid of mentale gezondheid.” Bij SOML zitten zo’n 
honderd personeelsleden thuis en zo’n vijfhonderd leerlingen. „Wij krijgen het nauwelijks meer 
georganiseerd. We hebben bakken met geld om onderwijs van vorig jaar in te halen, maar 
daar komen we onvoldoende aan toe”, aldus Slegers.”

De onzekerheid in deze tijd vraagt dus veel van al onze medewerkers, maar ook van leerlin-
gen en ouders. We leveren al bijna twee jaar een gigantische prestatie waarvoor ongelooflijke 
flexibiliteit en inzet nodig is. Dat gaat niemand in de koude kleren zitten. Velen maken zich 
daarnaast (nog steeds) zorgen om de eigen gezondheid en het welzijn van het gezin, onze fa-
milie en vrienden. Wat hadden we dan ook graag gezien dat deze winter voor iedereen rustiger 
zou verlopen. Dat is helaas niet het geval. We zullen nu opnieuw moeten samenwerken om 
de gezondheidszorg te ontlasten. We hopen dan ook op jullie begrip in deze tijd, maar wen-
sen iedereen ook opnieuw veel kracht en sterkte. Weet dat iedereen er alles aan doet om het 
onderwijs (fysiek of online) zo goed mogelijk door te kunnen laten gaan. Dat kost tijd en zeker 
ook energie, maar we doen er alles aan om jullie zo goed mogelijk op de hoogte te houden 
over de (on)mogelijkheden.

Aangescherpte adviezen: mondkapje & afstand houden
We wijzen jullie daarnaast graag nog eens op onze aangescherpte adviezen. Wij vragen jul-
lie dringend om zoveel mogelijk afstand tot elkaar te houden, en een mondkapje te dragen 
wanneer je je beweegt door de school. 

Als je klachten hebt die passen bij het coronavirus, blijf je thuis en laat je je testen door de 
GGD. Ben je nog niet immuun? Dan test je jezelf twee keer per week met een zelftest (ver-
krijgbaar op school). Kijk voor meer informatie in onze beslisboom.

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20211123_96560583
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