Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Met de zenuwen in mijn lijf schrijf ik deze update. Het lijkt wel alsof ik aan het wachten ben op
een telefoontje na een sollicitatiegesprek, of op een uitslag van een examen, of iets dergelijks.
In ieder geval op iets, waarbij je het niet meer in de hand hebt wat de uitkomst is.
Toen vanmiddag de adviezen van het OMT het land in werden geslingerd, ben ik natuurlijk
meteen gaan lezen. En al tijdens het lezen kwam de ene na de andere vraag in me op. Hoe
gaan we een halve bezetting realiseren? Hoe zorgt dat voor minder volwassen bij de school?
Moeten er looprichtingen gemaakt worden in de school? Wie maakt de toiletten schoon na elk
bezoek? Wie vangt de kinderen op, als ouders moeten werken, maar het niet hun schooldag
is? Gaat de noodopvang nog wel door? Wanneer behoor je bij een risicogroep? Hoe gaan we
de gymlessen doen? Mag een juf naar school komen, als zij thuis voor iemand zorgt die tot
een risicogroep behoort? En hoe ga ik in hemelsnaam op een vriendelijke manier tegen de
ouders zeggen, dat ze niet meer welkom zijn op school? … Au … Ik hoop trouwens dat ik
hiermee dat laatste al gedaan heb, sorry daarvoor.
De vraag die daarna bij me opkwam is, waarom deze informatie eigenlijk nu al bekend wordt
gemaakt. Het lijkt er een beetje op, dat de overheid vanmiddag de tijd neemt om te kijken hoe
het land reageert, om daar vervolgens het beleid op aan te passen. Op zich een goede manier
natuurlijk. Maar één ding weet ik wel, ik ben blij dat ik die beslissingen niet hoef te nemen. Ik
zou niet graag in de schoenen van Mark Rutte of Hugo de Jonge staan. Alhoewel die laatste
wel het soort schoenen draagt, waar ik in pas.
Neemt niet weg dat, wat straks de maatregelen ook worden, er veel problemen opgelost
moeten gaan worden. Ik ga ervan uit, dat Rutte en De Jonge op dat moment niet graag in mijn
schoenen staan en dus staan we dan weer quitte.
Vanmiddag hebben we in de wereldraad ook al even nagedacht over hoe we het op school
moeten gaan doen. Maar ik wil het ook aan u vragen, misschien heeft u oplossingen waar wij
nog niet aan gedacht hebben. Als u fantastische ideeën heeft, dan mag u die altijd mailen naar
me. Vanavond, na de persconferentie gaan we met de directeuren van WSKO nadenken over
wat de maatregelen betekenen voor ons. Morgenochtend doen we dat in het team en daarna
begint het grote ‘knippen en plakken’. Ik hoop dat we het passend kunnen maken.
Een fijne avond gewenst.
Met vriendelijke groet,
Wilco Kannekens
directeur BS ‘t Startblok

