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Almere, 3 april 2020 

 

 

Betreft: UPDATE 6 - Corona Virus  

      
 

Beste ouders, verzorgers, 

 

“Het is eindelijk zover. Ze gaan weer naar school!”. Misschien bij u een zucht van opluchting? 

Misschien de uitroep van een juf die blij is weer alle kinderen te zien? 

Maar het is waar! Wij hebben vanaf half maart in een abnormale toestand moeten leven met elkaar. 

Een periode van angst, onzekerheid en in sommige huizen, van verdriet. Nu willen wij dat liefst 

vergeten in onze behoefte om zo snel mogelijk weer normaal te doen. Maar niet deze keer. Niet met 

dit virus, niet met de risico’s die er nog zijn. Het virus kan terugkomen en zal dat zeker doen als we 

ons nog niet een tijd “anders” blijven gedragen. Daarom is door ministerie en bonden een protocol 

voorgeschreven. Het basisonderwijs wordt verzocht zich daar zoveel mogelijk aan te houden en op 

onderdelen gelden verplichtingen. Natuurlijk kunt u ook inzage krijgen in dat protocol, neem daar 

dan maar even de tijd voor straks: https://po.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol-volledig-

openen-basisonderwijs.pdf 

 

Tot 1 september is de school van uw kind dus alleen toegankelijk voor volwassenen die lesgeven of bij 

het onderwijs ondersteunen. De directeur beslist hierover. Volwassenen houden zoveel mogelijk 1,5 

meter afstand van elkaar en ontsmetten hun werkplekken en wassen de handen vaak.  

Bij de binnenkomst van de school staat een desinfectiezuil. Om als volwassenen je handen te 

desinfecteren maar ook als signaal voor u en voor mij: “loop mij niet voorbij en wees je bewust van je 

verantwoordelijkheid”. 

 

U heeft veel grafiekjes gezien afgelopen maanden. Deze keer deel ik er één van ons met u: 
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Wat betekent deze grafiek? 

U moet het zo lezen: de verticale as, daar staan het aantal leerkrachten die niet kunnen werken 

vanwege Corona en andere redenen. De blauwe lijn zijn die leerkrachten die niet kunnen werken 

vanwege de Coronacrisis. Om verschillende maar legitieme redenen. En die lijn daalt, daalt dankzij u! 

Belangrijk is de horizontale lijn. Daar staan natuurlijk data maar veel belangrijker: die lijn geeft het 

vertrouwen aan dat leerkrachten in u hebben. Hoe meer leerkrachten u  vertrouwen hoe minder 

leerkrachten zich nog ziek of afwezig moeten melden. Er is namelijk maar één regel in al die regeltjes 

van die protocollen die er toe doet voor ons: Als uw kind ziek is, als een huisgenoot ziek is 

bijvoorbeeld griepverschijnselen heeft en zeker als deze gepaard gaan met koorts: houd uw kind dan 

thuis! 

 

Als u dat de leerkrachten kunt garanderen dan zullen zij met enthousiasme hun werk weer oppakken. 

Werken met kinderen, met liefde en passie daar past geen anderhalve meter afstand bij. Zeker geen 

weken lang. En dan is de wetenschap dat ouders zich ook dan als partners gedragen heel belangrijk. 

 

We gaan het jaar afronden en ons voorbereiden op het nieuwe jaar. We kijken met ambitie vooruit 

en zullen de komende weken gebruiken om een goed beeld te krijgen van de mate waarin uw kind 

zich heeft door ontwikkeld. 

 

Ik hoop ook dat we met elkaar, directies, leerkrachten en GMR een beeld kunnen vormen van wat we 

de afgelopen drie maanden hebben geleerd. Bijvoorbeeld wat we moeten doen als de leerkracht 

langdurig afwezig is, hoe gaan we dan de instructies goed verzorgen en regelen we de dagelijkse 

gang van zaken. Of gaan we dan ook naar onderwijs op afstand? Want één ding zouden we haast 

vergeten: er is een groot tekort aan leerkrachten! Er zullen vaker groepen naar huis moeten worden 

gestuurd als er geen leerkracht is. 

 

Ik ben heel benieuwd hoe de gesprekken tussen u, uw kind en de leerkracht de komende tijd vorm 

krijgen. Ik verwacht dat de afgelopen maanden ertoe bijgedragen hebben dat u en de leerkracht 

elkaar beter zijn gaan begrijpen. Dat het wederzijds respect gegroeid is en dat we dat aan elkaar 

kunnen laten zien! U doet ertoe, zonder uw medewerking en begrip kan onderwijs niet slagen. Maar 

ook andersom geldt dit: een leerkracht die niet wil weten hoe het kind thuis is en wat de mening is 

van de ouders, die is ziende blind. Een leerkracht die met u zoekt naar de beste wegen in het 

onderwijs en de opvoeding van uw kind, die leerkracht kan hét verschil uitmaken in het leven van 

een kind. Ouders en leerkracht, beiden misschien bij de start niet voldoende opgeleid en groeiend 

door ervaring. Als we bereid zijn voor onze kinderen een leven lang te leren dan is ouder, dan is 

leerkracht, het mooiste “vak” van de wereld! 

 

En als ik afsluitend, u deelgenoot mag maken van wat ik zie, op al onze scholen, juist ook in deze tijd: 

Dan zie ik Prisma, een stichting maar vooral een groep mensen waar ik graag, heel graag, met liefde 

en trots ons kostbaarste bezit, of kostbaarste gift eigenlijk (voor mij mijn kleinkinderen), aan 

toevertrouw. In die relatie met elkaar, met hen, met u, met uw kind, dan krijgt God een gezicht. 

 

Meindert Eijgenstein 

Bestuurder Stichting Prisma Almere 
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We zijn weer begonnen!: 

https://jeugdjournaal.nl/artikel/2336541-iedereen-mag-weer-naar-school-fijn-om-weer-samen-te-

zijn.html 

 

Welke regels zijn er allemaal: 

https://po.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol-volledig-openen-basisonderwijs.pdf 
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