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D
e w

eek van H
em

elvaart w
ordt een 

belangrijke w
eek:

dan kom
en er w

eer leerlingen naar 
school.
In het beste geval,
de eerste, de tw

eede en de zesde 
leerjaren.

Scholen hebben zich drie w
eken voorbereid:

dat w
as al een hele opdracht,

w
ant als je op afstand m

oet vergaderen,
als je niet m

et velen in dezelfde ruim
te m

ag,
als er m

isschien ook nog m
ensen uitvallen w

egens 
ziekte,
of, als er zelfs collega’s gestorven zijn aan corona, 
ga dan m

aar eens als ploeg de puzzel leggen
en je school veilig en w

ettelijk in orde m
aken.

D
e term

 H
em

elvaart is altijd w
at m

isleidend:
hij geeft de indruk dat je naar boven m

oet kijken,
naar de hem

el.
O

ok al staat er bij dat B
ijbelverhaal de w

aarschuw
ing

‘B
lijf niet naar de hem

el staren’,
toch roept de naam

 die bekoring op.
C

orona heeft nu dit voordeel:
het brengt ons m

et onze voeten op de grond,
het geeft ons zoveel uitdagingen
dat H

em
elvaart er alleen m

aar echter door kan w
orden.

D
at feest w

il er bij christenen inprenten:
juist nu Jezus niet m

eer op de aarde rondloopt,
nu is het aan jullie, levende m

ensen,
om

 in zijn geest te bouw
en aan G

ods rijk.

In zijn geest?
Ik voelde die geest in juf R

ita,
die in het tv-nieuw

s getuigde:
“Ik w

il m
ijn kinderen terugzien. 

In die lessen op afstand m
is ik het contact,

de actie en de interactie m
et de kinderen.

W
aarom

 ben ik leerkracht? Toch daarvoor!
Ik kom

 terug, zo vlug als het kan,
om

 te helpen in andere klassen.”
En dan gaf R

ita aan:
“A

ls je de onderw
ijsm

icrobe hebt, 
dan ga je voor je leerlingen om

 ze iets te leren.”

Velen in het onderw
ijs zitten m

et die m
icrobe,

een m
icrobe die sterker is dan covid-19.

Is die onderw
ijsm

icrobe bij velen ook niet gevoed
door de goede geest van het evangelie?
M

ag die geest de onderw
ijsm

icrobe voeden
van allen die er w

erken.
D

at zij creatief zijn in het aanloopleren.
D

at zij flexibel zijn in de taakinvulling.
D

at zij bezorgd zijn om
 alle leerlingen.

D
at zij verantw

oordelijkheid opnem
en voor ieders vei-

ligheid.
D

at zij geëngageerd zijn voor de m
entale en fysieke ge-

zondheid.
Scholen en onderw

ijsm
ensen die daarin slagen,

zij doen het niet voor het applaus,
m

aar zij verdienen het ten volle, op aarde en in de he-
m

el.

De microbe
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