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Even bijpraten 
Eindelijk,  8 weken na de plotselinge sluiting van de scholen mochten we afgelopen maandag weer op halve kracht 
beginnen. En wat is er in die weken veel gebeurd en wat hebben we veel geleerd. Dat geldt voor ons allemaal, kinderen 
ouders en leerkrachten. We hebben samen een nieuw schoolsysteem vormgegeven waar we met z’n allen naar eer en 
geweten mee hebben gewerkt. Wie mij dit op 1 maart verteld zou hebben zou ik waarschijnlijk voor gek verklaard 
hebben. Maar nood breekt wetten en nood creëert ook nieuwe inzichten, kansen én talenten. Er kwam ruimte om 
andere dingen te doen, andere kwaliteiten in te zetten en andere kanten van jezelf te leren kennen. 

Wat hebben we een enorme inzet gezien van kinderen waarvan in iedere klas mooie beelden te zien waren op de 
padlets, wat hebben we een enorme inspanning gezien bij ouders om het eigen werk te combineren met het 
schoolwerk, wat hebben we een enorme toewijding gezien bij leerkrachten om het onderwijs op afstand vorm te geven, 
afwisselend te maken en zelfs rond te gaan brengen bij kinderen thuis. Leerkrachten stonden bijna permanent “aan” en 
dat was best pittig met tijden. Toen het bericht kwam dat we per 11 mei weer open mochten met onderwijs voor 100% 
van de kinderen met 50% van de tijd fysiek onderwijs, werden meteen opnieuw de handen uit de mouwen gestoken om 
samen een zo optimale situatie te creëren.  

En maandag was het dan zover. Best een beetje spannend aangezien we ook een paar collega’s hebben met een 
kwetsbare gezondheid, maar ook spannend om te zien of we aan alles gedacht hadden. Hadden we niks gemist? Waren 
de routes duidelijk, had iedereen de uitleg begrepen, hadden alle kinderen eten bij zich, kortom allerlei organisatorische 
zaken. Maar vooral en allereerst; hoe zouden de kinderen weer terug komen na zo’n lange tijd? Deze periode duurde 
per slot van rekening langer dan een zomervakantie. Zouden ze blij zijn om weer naar school te mogen, zouden ze 
angstig zijn, wat hadden ze allemaal meegemaakt in al die weken? En ook; wat hadden ze ervaren, geleerd over 
zichzelf? Er zullen ongetwijfeld ook momenten van verveling geweest zijn, maar onderzoek wijst uit dat daar vaak de 
mooiste ideeën uit ontstaan.  

Maandag én dinsdag zijn erg prettig verlopen vanaf het eerste moment. Het naar school komen verliep prima, kinderen 
en ouders waren al snel aan de nieuwe situatie gewend. Er waren een paar tranen, zowel bij kinderen als ouders en dat 
is best begrijpelijk. Maar het is ook gebleken dat kinderen een heleboel zelf kunnen en vaak toch zelfstandiger zijn dan 
we dachten. Donderdag en vrijdag was het nieuwe normaal al bijna normaal…. 

U heeft een mail ontvangen over het laten vervallen van de 2 studiedagen in juni. Dit doen we om u tegemoet te komen 
in een stuk opvang regelen. Deze studiemomenten zullen we op een ander moment buiten de schooltijden om 
inplannen. Enerzijds gaat alles gewoon door en moeten we lopende plannen afronden en plannen voor het nieuwe jaar 
in gaan vullen, anderzijds willen we ook bespreken wát we van deze periode geleerd hebben over onszelf, over de 
kinderen én over het onderwijs. Wat willen we zeker niet meer kwijt, wat willen we vasthouden en uitwerken en wat 
willen we anders doen of zelfs mee stoppen. 

Kortom: weer werk aan de winkel. 

En dat is het mooie van onderwijs; je blijft altijd in ontwikkeling. Er is geen dag hetzelfde. 

 

 

 

Hartelijke groeten, 

Anouk van Lierop 

 

 


