Update 45 | Update n.a.v. persconferentie:
mondkapjes weer verplicht in het onderwijs
Geplaatst: 26 november 2021, 19.57 uur | Laatst bijgewerkt: 28 november 2021, 17.44 uur
Vrijdagavond 26 november was er weer een persconferentie. Het aantal besmettingen
loopt (te) hard op en de druk op de gezondheidszorg wordt (weer) te groot. Zó groot, dat
ook de “gewone” zorg dreigt vast te lopen. Demissionair minister-president Mark Rutte
en minister Hugo de Jonge maakten daarom nieuwe maatregelen bekend. Deze maatregelen moeten de verspreiding van het coronavirus tegengaan. Dat betekent onder andere dat iedereen in het voortgezet onderwijs weer mondkapjes moet dragen wanneer
men door de school loopt. Deze maatregel gaat maandag in. Deze beslissing past bij
het advies dat we al eerder gaven (zie update 41): zoveel mogelijk afstand houden én
mondkapjes dragen. Het laatste advies wordt nu dus weer een verplichting.

Belangrijke nieuwe regels: mondkapjes, zelftesten & afstand houden
Het onderwijs blijft dus open. Naast de mededeling dat het dragen van mondkapjes weer verplicht wordt wanneer men door de school beweegt, werden ook andere regels gegeven. Waar
nodig gaan onze scholen daar de komende dagen / week mee aan de slag:
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Een belangrijke wijziging is dat het gebruik van zelftesten is uitgebreid. Iedereen, of je nu
gevaccineerd bent of niet, wordt opgeroepen om twee keer per week thuis een zelftest te gebruiken. Wij roepen iedereen op om hier ook echt gebruik van te maken. De zelftesten zijn op
veel scholen nog voldoende beschikbaar.
Meer informatie over deze regels en richtlijnen in het onderwijs vindt u in de Q&A van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Ondewijs blijft open

Het kabinet vindt het sluiten van scholen op dit moment niet verstandig, omdat de maatschappelijke impact en de gevolgen van een schoolsluiting voor kinderen erg groot zijn. Het is, zoals ons lid van het College van Bestuur Paul Slegers gisteren tegen De Limburger zei “bijna
kiezen tussen fysieke gezondheid of mentale gezondheid.” Met medewerkers die zich zorgen
maken, gaan we daarom graag op zoek naar een passende oplossing. Leerlingen komen volgens de richtlijnen van de overheid in principe naar school, tenzij zij zelf of huisgenoten meer
risico lopen op ernstige gevolgen van een coronabesmetting, of wanneer zij klachten hebben
die passen bij het coronavirus. In dat geval doen we ons best om tot een goede oplossing te
komen. Scholen kunnen echter niet aan het onmogelijke worden gehouden. Weet in ieder geval dat er keihard gewerkt wordt!

Lokale situatie

Op dit moment zijn al onze scholen open. Daar zijn we blij mee. Toch zien we in heel het land,
ook in Limburg, dat scholen soms moeten besluiten om tóch dicht te gaan. Dat doen ze wanneer er teveel medewerkers en/of leerlingen ziek zijn of thuis moeten blijven. Het onderwijs
kan dan soms beter online doorgaan. Dat is natuurlijk iets wat we zoveel mogelijk proberen
te voorkomen, maar soms kan het niet anders. Afstandsonderwijs zal in zo’n geval natuurlijk
zoveel mogelijk doorgaan. Wanneer een school moet sluiten, zullen we dat altijd voor een
langere periode (bijvoorbeeld 2 weken) doen. Zo voorkomen we dat we te vaak in een nieuwe
situatie terechtkomen, en geven we iedereen tijd om weer even te wennen.

Grote waardering

We leven al bijna 20 maanden in grote onzekerheid. In die onzekerheid bevinden we ons állemaal. Er wordt dan ook van iedereen veel gevraagd, zo ook van onze medewerkers. Mark
Rutte sprak niet voor niets zijn ‘enorm grote waardering’ uit voor ‘al het harde werk en de al zo
lang gevraagde flexibiliteit van alle mensen in het onderwijs’. Daar staan we natuurlijk volledig
achter. Maar dat maakt het zeker niet altijd gemakkelijk(er). We wensen iedereen die het nodig
heeft dan ook heel veel sterkte toe de komende tijd. Blijf op elkaar letten en zorg voor elkaar:
dat is zo belangrijk.
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