
!!Toen alles dicht
moest, vond ik Rutte

echt een rotvent

Corrie van Winsen werkt al zestig jaar
en wil van stoppen niet weten
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Haarlem " Elkerbout reageert op
het gisteravond bekendgemaakte
kabinetsbesluit dat de basisscholen
volgende week dicht gaan. Onder
Spaarnesant vallen 21 openbare ba-
sisscholen en vier scholen voor spe-
ciaal onderwijs in Haarlem en om-
geving.

Elkerbout heeft vandaag overleg
met de directeuren van de betreffen-
de scholen. Inhoudelijk wil hij niet
te veel zeggen over de zin of onzin
van de maatregel om de kerstvakan-
tie een week eerder te laten begin-
nen. „Ik heb me voorgenomen dat

we hier dit keer niks van moeten
vinden. Deze maatregel is niet op
het onderwijs gericht, maar om de
zorg te ontlasten. Ik ben er gelaten
onder.”

Eindejaarsviering
Hij vindt het wel vervelend dat de
eindejaarsviering op de meeste
scholen - traditioneel gepland in de
laatste week voor de kerstvakantie -
komt te vervallen. „Op zo’n viering
komt altijd naar voren dat een
school meer is dan een plek om te le-
ren schrijven en rekenen. Het is een
plek waar kinderen een gemeen-
schap vormen, waar ze anderen le-
ren kennen en waar ze zich sociaal
en emotioneel ontwikkelen. En aan
zo’n viering bewaren ze later goede

herinneringen. Het is aan de andere
kant ook een plek waar besmettin-
gen kunnen plaatsvinden.”

Het is in het onderwijs al twee jaar
schipperen met het vinden van ver-
vangend personeel en het doorvoe-
ren van alle coronamaatregelen, er-
kent Elkerbout. Maar hij wil niet
klagen en vindt niet dat onderwijs-
personeel een week extra vakantie
’verdient’. „Er zijn ontzettend veel
sectoren die het heel zwaar hebben.”

Dat ziet hij onder meer aan de
steeds lastiger wordende discussies
met ouders van leerlingen. „We mer-
ken dat bij iedereen de rek eruit is.
Zo zijn sommige ouders niet geluk-
kig met het dringende advies om
vanaf groep 6 een mondkapje te dra-
gen. Die weigeren dat bij hun kinde-

ren, omdat het geen verplichting is.
Dat levert op scholen discussies op,
waardoor de relatie onder druk
komt te staan. Het vergt veel impro-
visatietalent van ons personeel.
Want we willen op een goede manier
met ouders blijven communiceren.
We staan open voor iedere mening,
maar zitten er niet op te wachten als
ouders het heel scherp gaan spelen.’’

Sneltreinvaart
Zijn collega Maarten Stuifbergen
van de Stichting Openbaar Primair
Onderwijs Zuid-Kennemerland,
waar negen scholen onder vallen,

betreurt het dat de maatregel om de
kerstvakantie eerder te laten begin-
nen zo laat is genomen. „Dat bete-
kent dat we in sneltreinvaart moe-
ten schakelen. Er wordt ons name-
lijk verzocht ook nog thuisonder-
wijs te geven. Terwijl tegelijkertijd
de eerste ouders met vitale beroepen
ons al hebben gevraagd of ze nood-
opvang op de scholen kunnen aan-
vragen. Dat is nog niet honderd pro-
cent zeker, maar dat zou betekenen
dat een aantal medewerkers volgen-
de week gewoon op school moet
zijn. Ik denk dat het een lesvrije
week gaat worden voor alle kinde-
ren.”

Bij sommige scholen zal deze
week de eindejaarsviering plaats-
vinden. Stuifbergen: „Een aantal di-
recteuren is vooruitgelopen op deze
maatregel en is zo lenig van geest
dat ze het naar voren kunnen halen.
Daar zijn we blij mee, want het is
voor leerlingen heel belangrijk het
jaar op een goede manier af te slui-
ten.”

REACTIES Scholen zijn niet blij, maar hebben wel begrip voor vervroegde sluiting

’In sneltreinvaart schakelen’
Hij hoorde een collega eerder deze week op de radio vertellen dat een extra
weekje vakantie voor het basisonderwijs fijn zou zijn. „Maar wij hebben altijd
veel liever dat onze scholen open blijven”, zegt Spaarnesant-bestuurder Marten
Elkerbout. „Daar zijn wij nou eenmaal voor, om les te geven.”
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!!We merken dat
bij iedereen de
rek eruit is

Haarlem " Horeca of theater bezoeken is er ’s avonds voorlopig
niet bij, nu de avondlockdownwordt verlengd.Wandelen door de

feestelijk verlichte straten in de stad kan gelukkig nog wel. Haar-
lemtelt af naar de kerst endat is op veel plekken inde stad te zien.

Zoals aan het Spaarne, waar onlangs tien bomen werden voor-
zien van lampjes. FOTO UNITED PHOTOS/TOUSSAINT KLUITERS

LICHT Haarlem telt af naar kerst


