
 

Beste leden van de AVS, 

 

Het lag in de lijn der verwachting, toch is het verlengen van de huidige 

maatregelen tot en met dinsdag 28 april een boodschap die stevig 

binnenkomt. Wij begrijpen ook dat het een logische volgende stap is om het 

Covid-19 virus in te dammen. De Minister-President sprak zijn waardering uit 

voor de scholen en de mensen die daar werken. In het vervolgoverleg met de 

AVS en onderwijspartners werd dezelfde waardering nogmaals uitgesproken 

door minister van Engelshoven, minister Slob en staatssecretaris van Ark. Wat 

de verlenging de komende tijd werkelijk gaat betekenen voor leerlingen, 

ouders, leerkrachten en schoolleiders kan nog niemand helemaal inschatten 

en zal de komende weken blijken. Wij horen graag uw vragen om samen met 

OCW en andere partners aan oplossingen te werken. 

 

Als schoolleider geeft u leiding in een crisissituatie die haar weerga niet kent. 

De impact van het Covid-19 virus grijpt diep in al onze levens en ook in onze 

scholen. We zijn inmiddels in een situatie waarbij het afstandsonderwijs op 

vrijwel alle scholen goed is georganiseerd en schoolleiders en ouders hierover 

grotendeels tevreden zijn. Dat is een goede start. Nu weten we dat de situatie 

veel langer gaat voortduren. Afstandsonderwijs moet verder doorontwikkeld 

worden. Dat maakt dat de zorgen over de kwetsbare leerlingen en leerlingen in 

kwetsbare of onveilige thuissituaties groter worden en ook verder aangepakt 

moeten worden, mogelijk met nieuwe of aanvullende oplossingen. Veel 

schoolleiders maken zich hier zorgen over. Wij krijgen hier veel berichten over. 

Blijf deze sturen. Wij doen er alles aan om u van advies en ondersteuning te 

voorzien in alles wat er op u af komt. En om uw signalen door te geven aan 

beleidsmakers en beslissers in Den Haag. 

 

Samenwerken in de regio wordt nog belangrijker, want het gaat ons allen te 

zeer aan het hart om deze kinderen tussen de wal en het schip te laten vallen. 

Samenwerken met onder andere uw lokale autoriteiten, met scholen en 

besturen in de buurt, met kinderopvang en jeugdzorg. Op sommige plekken 

gaat dit al heel goed, maar op veel plekken is het nog ingewikkeld. Maar hoe 

langer dit duurt, hoe belangrijker het is om samen tot goede oplossingen voor 

alle kinderen te komen. 

 

  



 

Het afstandsonderwijs en de opvang van kinderen van ouders met vitale 

beroepen gaat komende weken ook door. Diverse ouders zouden graag hun 

kinderen ook (een poosje) opgevangen willen zien. Dit kunnen we als scholen 

niet bieden binnen geldende richtlijnen. Kinderen missen hun klasgenootjes. 

Dat is niet fijn. Toch kunnen scholen door de nieuwe duidelijkheid hier een 

volgende stap in maken. De situatie vraagt om een brede aanpak.  

 

Aandachtspunt blijft het contact met ouders en leerlingen. Bij het 

afstandsonderwijs een samenhang in het ondersteunen van kinderen én 

ouders aanbrengen. Aandachtspunt blijft ook het faciliteren en ondersteunen 

van leerkrachten en OOP, want in een situatie waarbij ook veel leerkrachten en 

zorgprofessionals van huis uit werken heeft het team uw leiderschap hard 

nodig. U blijft óns aandachtspunt al weten we best dat u het uiteindelijk zelf 

op uw school moet rooien. 

 

Eerder vandaag kwam de AVS naar buiten met de resultaten van een peiling 

meer dan duizend schoolleiders. De uitkomsten gaven voeding aan wat er nog 

moet gebeuren en maken duidelijk wat u nog nodig hebt om uw onderwijs en 

uw team draaiende te houden. De zorg en ook de kansen voor onze leerlingen 

worden duidelijk. Ook schetsen de uitkomsten wat een ongekende prestatie en 

werk door de scholen wordt neergezet. Ook volgende week zullen wij u weer 

kort bevragen om de stand van zaken van uw situatie en uw school te blijven 

volgen en voeden. Bedankt voor uw betrokkenheid en inzet. Veel sterkte 

gewenst in de weken die gaan komen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Petra van Haren, 

Voorzitter AVS 

https://www.avs.nl/artikelen/ouders-en-scholen-tevreden-met-eerste-schoolweken-op-afstand

