Beste directie en schoolteam,
Wij willen onze zorg met jullie delen naar aanleiding van het schoolbericht met betrekking tot de
heropening van de school per 8 februari 2021.
We beseffen dat het een relatief lange tekst is geworden. Dit omdat wij in alle vriendelijkheid en met
de beste intenties onze zorgen in nuance met jullie willen delen. We hopen dat jullie de tijd willen
nemen om onze bezwaren en kanttekeningen toch door te nemen en niet slechts ter kennisgeving aan
te nemen.
In het schoolbericht wordt aangegeven dat er op basis van de landelijke richtlijnen zal worden
gehandeld en dat er enkele aanvullende voorwaarden worden gesteld (mondkapje groep 6) en
beperkt tot geen(!) onderwijs in een periode van quarantaine.1
Het baart ons grote zorgen dat vanuit de overheid een steeds verdergaande wens bestaat in te grijpen
in de persoonlijke levenssfeer van burgers. Kinderen worden hier meer en meer negatief bij betrokken.
De nieuwe richtlijnen voor de openstelling van de scholen hebben een grote impact op het welzijn en
vertrouwensgevoel van kinderen. Wij begrijpen dat leerkrachten zorgen kunnen hebben over hun eigen
gezondheid en/of van hun naasten. Wij nemen dit serieus, maar willen nadrukkelijk het sociaalemotionele belang van onze kinderen voor het voetlicht brengen. In niet mis te verstane bewoordingen
komt dit in veelvoud terug in het nieuws: eenzaamheid, angst en depressie onder jongeren vanwege de
maatregelen zienderogen toe, de mentale gezondheid is in gevaar.2 3 Voor de thuisblijvers is er een
verhoogd risico op huiselijk geweld.4
Testbeleid
We maken ons grote zorgen over de continuïteit van het onderwijs alsook de extra onrust wanneer de
hele klas, iedere keer dat een kind of leerkracht positief test, in quarantaine moet. Ook moet de hele
klas, ongeacht symptomen, (weer) getest worden. Onderzoek uit Zweden, waar de scholen bijna het
hele jaar open zijn gebleven, zonder mondkapjesplicht of lockdowns, toont aan dat docenten geen
verhoogd risico lopen.5 6 7
Er valt veel te bediscussiëren over de betrouwbaarheid van de verschillende testen, net als wat de
verschillende testen daadwerkelijk meten. Een PCR-test of antigeen sneltest is per definitie geen
diagnose of vaststelling van actieve besmetting dan wel besmettelijkheid. Een diagnose kan alleen
worden gesteld in combinatie met duidelijke symptomen en nadat een arts het beoordeeld heeft.8 9 10 11
Daarbij zijn kinderen nauwelijks besmettelijk en verspreiden het virus niet of nauwelijks naar
volwassenen.12 Een (vals) positieve test kan ervoor zorgen dat een hele klas in quarantaine moet. Met
opnieuw achterstand en sociaal-emotionele schade tot gevolg.13 14 15
Daarnaast wordt het (geregeld) testen van kinderen door ons als bezwaarlijk (en wellicht zelfs onethisch)
ervaren, zeker vanuit sociaal-emotioneel en psychisch oogpunt. Kinderen kunnen mogelijk het idee
krijgen dat zij bij voorbaat een gevaar vormen voor anderen. Dit levert psychische druk op. Ook ligt
stigmatisering op de loer als blijkt dat door jou de hele klas in quarantaine moet. Om deze redenen laten
wij onze kinderen niet testen.
Schoolwerk thuis
Wanneer onze kinderen ziek zijn, laten we ze thuis. Zodra ze beter zijn, kunnen ze weer naar school.
Didactisch vinden wij het onverantwoord om bepaalde kinderen (meer dan 5 dagen quarantaine) binnen
een klas geen les te geven, wat ook pertinent tegen de richtlijn van de overheid ingaat.16 Dit zou bij jullie
dan gaan om de kinderen (+ broertjes/zusjes) die meer dan 5 dagen thuis moeten blijven. Dit werkt
ongelijkheid, niveauverschillen en achterstand in de hand.
In schoolbericht ‘x’ lezen wij verder dat er bij lesuitval van leerlingen, alleen bij Corona-gerelateerde
klachten contact met een docent moet worden opgenomen voor vervangend schoolwerk en instructie
thuis. Volgens het ‘snottebellenbeleid’ moet een kind ook thuisblijven. Wij gaan ervan uit dat hier
hetzelfde geldt en dat er alleen geen vervangend schoolwerk is als een kind te ziek is om dat te
maken.

Veiligheid van het kind
De 1,5 meter tussen leerlingen en/of werken in groepjes is één van de richtlijnen. Los van het feit dat
dit voor de kleinsten niet haalbaar is, achten wij het niet wenselijk. Het natuurlijk gedrag en de
gezondheid worden negatief beïnvloed. Kinderen worden geconfronteerd met de (ondertussen
doorgeslagen) maatregelen die genomen worden vanuit een eenzijdig perspectief. Zo schrijft afgelopen
maandag Alexandra Beunders in de Volkskrant “Het zou het OMT, als dokter van de samenleving,
sieren als hij verder keek dan zijn biomedische neus lang is en de bijwerkingen van zijn eigen beleid
serieus zou nemen.”17 Wij willen daaraan toevoegen: de steeds groter wordende negatieve
psychosociale en emotionele bijwerkingen bij onze kinderen.
Hetzelfde geldt voor onze mondkapjes, die schadelijk zijn voor zowel de drager (verlaagt immuniteit18)
als degene die ernaar kijkt (signaal van gevaar, geen gezichtsuitdrukking kunnen aflezen). Wij zijn erop
tegen dat van onze (oudste) dochter gevraagd wordt dat zij binnen school een mondneusmasker
moeten dragen (groep 6!). Om haar niet buiten de groep te zetten zullen we haar een mondkapje
meegeven. Wij vragen aan jullie dit beleid te heroverwegen.
Wij als ouders zullen geen mondkapje dragen buiten bij de school, in de openbare ruimte waar (nog)
geen plicht geldt.
Tot slot
We realiseren dat jullie als team een dubbele rol hebben. Enerzijds zijn jullie (groot)ouder en anderzijds
uitvoerder van school- en overheidsbeleid. Het is een hele uitdaging om te laveren binnen alle dynamiek
met inachtneming van alle meningen en visies. Wij begrijpen dat ook leerkrachten zorgen hebben die
gerelateerd zijn aan hun eigen gezondheid of van hun naasten. Wij vragen echter ook om ruimte voor
maatwerk en flexibiliteit tegen (veelal) eenzijdig doorgeslagen beleid.
We bidden jullie Gods zegen toe en wijsheid bij alle te nemen besluiten. Dank voor jullie inzet van de
afgelopen periode.
Met vriendelijke groet,
xxxxx
PS: Bij de eerdere maatregelen hebben wij aangegeven dat onze kinderen niet met desinfecterende,
alcoholhoudende gel hun handen mogen wassen, vanwege onder andere gevoelige huid. Zij kunnen
dit wel met water en zeep, of niet-alcoholhoudende middelen doen.
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