Veel omicron; veel ziekte; regelmatig groepen vrij
KATWIJK - 4-2-2022
Samenvatting: Dit bericht informeert u over het wel en wee op onze school
tijdens de huidige omicron-golf en hoe we standaard handelen bij afwezige
leerkrachten. Met enige uitleg en toelichting hier en daar, omdat er wat
vragen over werden gesteld door een aantal ouders.
Om met de deur in huis te vallen: op vele basisscholen, ook op de onze,
voltrekt zich een drama dat hopelijk nog van korte duur is. Bij de laatste
persconferentie van onze regering, werd al opgemerkt dat de
omicronbesmettingen rond eind januari een piek zou bereiken. Voor een deel
(hoe groot is onbekend) zou dit ook het gevolg zijn van het opheffen van de
meeste quarantaineregels voor basisschoolleerlingen. In principe mochten
kinderen, zelfs al hadden thuis alle huisgenoten corona maar het kind heeft
geen klachten en de (zelf)test is negatief, gewoon naar school komen. Het is
beslist niet mijn bedoeling om hier ook maar één beschuldigende vinger naar
leerlingen uit te steken! Zij kunnen er allemaal weinig mee en niks aan doen.
Juist fijn op zich dat we de meeste leerlingen weer op school mochten
ontmoeten! Maar feit is, dat de verwachtingen met betrekking tot de
omicronpiek rond eind januari helaas werkelijkheid zijn geworden. Een flink
deel van het team, inclusief ondergetekende en al zijn huisgenoten, heeft
corona gekregen. Een groot deel heeft het ervaren - of ervaart dit op dit
moment - als een stevige griep met een nog best lange nasleep (hoesten, moe,
spierpijnen vooral in rug en nek).
Gisteren was al op het journaal dat het heel moeilijk is om al het openbaar
vervoer te laten rijden, om in de zorg voldoende zorg te bieden en in het
onderwijs continu onderwijs te blijven geven. Als een groot deel van het
personeel thuis zit met corona en een groot deel hiervan is echt ziek, dan houdt
het gewoon even op. Dan rijden er dus minder treinen, kan er minder zorg
worden geboden en moeten soms groepen thuisblijven. We kunnen geen ijzer
met handen breken. Er is een lichtpuntje: zodra de meeste leerkrachten corona
hebben gehad, mogen we er voorzichtig vanuit gaan dat we een poos vrij
normaal kunnen “draaien” als basisschool.
Ondertussen blijven we, ook onder de huidige omstandigheden, als volgt
handelen bij ziekte van een groepsleerkracht:

1) Een leerkracht meldt zich ziek (al dan niet door corona) of moet thuis
blijven met corona.
2) Heeft een leerkracht geen klachten? Dan krijgt de groep in de
quarantaineperiode thuisonderwijs. Waar mogelijk laten we dan gym
vanaf groep 3 wel doorgaan.
3) Is de leerkracht ziek (al dan niet door corona)? Dan is de leerkracht is ook
niet in staat les te geven en wordt er geen afstandsonderwijs gegeven.
We proberen vervanging te vinden. Er waren twee nieuwe mensen in de
vervangerspool van Prohles, maar deze zijn meteen langdurig ingezet.
Het lerarentekort is samengevat nog (steeds) 9% in Nederland.
Parttimers op school werken doorgaans niet voor niets parttime. Velen
worden door extra invallen, maar ook door coronaperikelen thuis, al
extra zwaar belast. Kortom: het vinden van een invaller is heel lastig.
Maar u kunt ervan op aan dat we ons uiterste best doen om een groep te
bemensen. Zoals gezegd, kunnen we echter ook geen ijzer met handen
breken. Regelmatig laten we overigens ook teamleden invallen, die
ingezet worden op het geld van het “Nationaal Plan Onderwijs”, dat
eigenlijk bedoeld was om kinderen die een leerachterstand hadden
opgelopen gedurende de afgelopen coronagolven “bij te spijkeren”.
Maar dan geldt helaas toch: “eerst de groep; dan het individu”. Het voelt
dan wel, dat zult u begrijpen, als “de minst beroerde oplossing”. Eigenlijk
kan dit natuurlijk helemaal niet. Maar het gebeurt gewoon toch…
4) Wat we niet doen: Als er geen invaller is, verspreiden we de leerlingen
niet over de andere groepen. Dan zou de afgelopen tijd vrijwel iedere
week een groep verdeeld moeten worden en zitten er kleine groepjes
leerlingen verspreid over lokalen die daardoor eigenlijk te vol zitten. Er
moet dan ook gesleept worden met meubilair. Verder moet er iemand
zijn die de groep nog wel aan het begin van de dag instructie geeft voor
een dag. Iemand die het splitsen organiseert en zorgt dat alle materialen
mee komen. Deze kleine groepjes zorgen dan (doorgaans onbedoeld)
ook weer voor onrust in de ontvangende groepen. Hierdoor is goed
onderwijs niet mogelijk. Op zo’n dag feitelijk door de hele school heen
niet meer. Daarom is al acht jaar geleden besloten dat het opsplitsen van
een groep geen oplossing is. Heel af en toe een groep thuis, is dan
uiteindelijk minder “schadelijk” voor de kinderen en het onderwijs. We
realiseren ons dat we het vele ouders op zo’n moment wel heel lastig
maken.

5) Want als er echt geen vervanging beschikbaar is, moeten de kinderen
helaas thuis blijven. En als de leerkracht echt ziek is, wordt er dus ook
geen afstandsonderwijs gegeven. Het is tegelijk bepaald niet verboden
om dan online oefenwerk te doen vanaf groep 4 via MOO, mochten
leerlingen zich vervelen thuis. Maar dat terzijde. Voor leerlingen
waarvoor thuis echt geen opvang mogelijk is, ook niet bij een klasgenoot,
kunnen we op school doorgaans op één of andere manier opvang
regelen. (Door corona was dat de afgelopen tijd soms niet mogelijk.)
6) We houden bij hoe vaak een groep thuis is gebleven vanwege een zieke
leerkracht, die geen afstandsonderwijs kan geven. Wettelijk gezien
mogen dit niet meer dan 7 schooldagen (of 14 ochtenden en middagen)
zijn. Overigens gelden die 7 dagen voor alle calamiteiten. Dus
bijvoorbeeld ook bij een meter sneeuw en de verwarming is ook nog stuk
op school; hoe klein die kans ook is. Zodra een groep aan die 7 dagen zit,
geven we een groep vrij die nog (lang) niet aan die 7 dagen zit, zodat de
leerkracht naar de groep kan die al wel aan 7 dagen zit. Zo spreiden we
dan noodgedwongen de pijn. In al de tijd dat ik directeur ben, is dat nog
niet één keer voorgekomen. Hopelijk blijft dat zo.
Het is even doorbijten met elkaar. Ook geduld houden met elkaar. En erop
vertrouwen dat iedereen z’n uiterste best doet om de kinderen zo goed
mogelijk te begeleiden. Dat neemt helaas niet alle zorgen en moeiten weg.
Maar laten we dan ook blijven vertrouwen op Degene die overweg weet met
zorgen en moeiten. Hij die beloofd heeft in bijvoorbeeld 1 Petrus 5:7 “Werp al
uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.” Daar mogen we het mee doen,
moeten we het mee doen en kunnen we het mee doen!
Goed weekend en met een hartelijke groet vanuit huis,
Kees Westhuis

