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Wat gaat de tijd snel! Volgende week alweer de zesde week na de aankondiging dat de scholen dicht
gingen. We kunnen blijven zeggen dat het vreemd is, dat het onwerkelijk voelt, dat we de kinderen
(en ouders) missen, dat we trots zijn op u en dat ik trots ben op het team. Want dat is zo!
Er wordt keihard gewerkt, we doen allemaal ons best!
De afgelopen week is er veel gezoomd, zijn er instructies gegeven, zijn er veel liedjes gezongen, zijn
er spelletjes en opdrachten gedaan en is er volop contact geweest, super fijn!
Spannend:
Heel Nederland kijkt met spanning uit naar de persconferentie van aanstaande dinsdag. Wat zal er
gaan gebeuren en welke impact zal dat hebben?
Natuurlijk denken wij hierover na. Ook wij hebben de verschillende scenario’s de revue laten
passeren. Blijven we dicht en tot hoelang? Gaan we volledig open? (dat is ondenkbaar toch?!) of
gaan we gefaseerd open en welke gevolgen heeft dat?
Natuurlijk denken wij ook na over de hygiëne. Mogen ouders de school in? Handen wassen, 1,5
meterbeleid, hygiënezuilen, dispensers etc. Maar ja, zijn we er dan? Is dan de veiligheid
gegarandeerd?
Vanuit de PO-raad:
Het kabinet neemt op dinsdag 21 april een besluit over de huidige situatie: worden de maatregelen
verlengd of gedeeltelijk versoepeld? Het advies van de RIVM naar de rol van kinderen bij de
verspreiding van het virus is leidend bij de besluitvorming van het kabinet over de maatregelen in
onze sector. Het kabinet deed afgelopen week opnieuw een oproep aan scholen en schoolbesturen
om alvast na te denken over hoe de scholen weer open zouden kunnen. Dat roept bij ons en bij velen
van onze leden echter vooral vragen op: Wat is de status van die 1,5 meter, hoe (on)mogelijk is dit in
relatie tot jonge kinderen? Hoe zit het bijvoorbeeld met kwetsbare leraren? Hoe zit het met de
kinderen van kwetsbare ouders? Hebben we wel genoeg leraren die aan het werk kunnen? Et cetera.
Dan hebben we het nog niet eens over de praktische vragen over hoe de scholen dit kunnen
organiseren en welke voorzorgsmaatregelen nodig zijn.
U ziet: nog veel vragen en nog weinig antwoorden. Spannend dus!
U kunt dan ook niet van ons verwachten dat wij direct na de persconferentie van aanstaande dinsdag
met pasklare antwoorden komen. Daar hebben wij de tijd en overleg voor nodig. Aan het einde van
de week hoort u van ons hoe we verder gaan na de meivakantie.
Houd vol!
Een heel fijn weekend allemaal!
Met vriendelijke groet,
namens het team van de Toermalijn,
Manon Beek

