
 

Beste leden van de AVS, 

 

De scholen zullen weer open gaan. Wanneer en onder welke condities, daar is 

nog onzekerheid over. Vorige week bevroegen wij u in onze peiling uitgebreid 

op een aantal aspecten. Wederom is hier massaal op gereageerd met zaken 

die u belangrijk vindt bij het herstarten van uw school zodra dit aan de orde is. 

Hartelijk dank daarvoor, uw feedback doet ertoe. 

  

Op 21 april aanstaande zal Minister President Mark Rutte nadere duidelijkheid 

geven over de coronamaatregelen voor heel Nederland, maar zeker ook voor 

scholen. Hij riep vorige week schoolleiders op om na te denken over de 

inrichting van een herstart op hun school. Uit uw vele vragen per telefoon, 

whatsapp en per e-mails merken wij dat u dat volop doet en daarbij tegen vele 

praktische vragen en ook zorgen aanloopt. 

 

Zoals u in de media heeft kunnen lezen is er een overleg gaande tussen de 

AVS, het ministerie van OCW, sectorraden en de andere bonden over 

scenario’s en protocollen voor herstarten van de scholen. Zoals ook op elke 

school zien wij daarbij ouders, leerlingen, kinderopvangen en BSO als partners 

om het onderwijs, de opvang en straks de herstart samen vorm te geven. De 

AVS neemt uw inbreng mee als basis voor onze opstelling in het overleg. 

Hierbij staat in ieder geval de gezondheid en veiligheid van leerlingen en 

onderwijspersoneel bovenaan. 

  

In een aantal landen om ons heen starten scholen langzaam weer op en gaan 

de scholen weer open. Er worden verschillende keuzes gemaakt in landen hoe 

en wanneer dit gebeurt en met welke protocollen. In Europa gaat men er niet 

eenduidig mee om en verschillen de inzichten. In Nederland blijven wij uitgaan 

van de adviezen van het RIVM. 

  

  



 

We zien ook dat u zich realiseert dat er een herstart op handen is en dat het 

draait om allerlei vragen zoals: wanneer, binnen welke (landelijke) kaders, en 

hoe dit te gaan doen. Het is fijn om te weten van uw zorgen en vraagstukken, 

zoals veiligheid van leerlingen en personeel, welzijn, organiseerbaarheid, 

voldoende personeel, belastbaarheid van personeel, inrichten van 

hygiënemaatregelen, leerachterstanden, medezeggenschap en vakanties. Weet 

dat uw zorgen door ons worden verwoord in de diverse overleggen. Wij gaan 

ervan uit dat er binnenkort duidelijkheid is en hierop antwoorden kunnen 

komen. 

  

Als AVS zullen we tot het kabinetsbesluit en de persconferentie op 21 april 

geen media-uitingen doen. We richten ons eerst op een goed advies naar het 

ministerie en wachten het kabinetsbesluit af om daar vervolgens op te 

reageren. We vinden het fijn om te weten wat u bezighoudt en welke 

vragen/zorgen er zijn. Schroom ook niet om contact te zoeken met ons via 

helpdesk@avs.nl of 030 236 10 10. 

  

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Zodra er weer nieuws 

is, zal ik dat via deze weg aan u melden. 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Petra van Haren 

Voorzitter AVS 


