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Maximale 
bescherming 

in het basisonderwijs, 
de tijd dringt!

ZWARTOPWIT
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den. Jij en je collega’s na-
men je verantwoordelijk-
heid: jullie zijn zo goed 
als allemaal gevacci-
neerd. Maar dit biedt 
slechts minimale be-
scherming. Het mag meer 
zijn, veel meer. 

Willen we de basisscholen maxi-
maal open? Dan moeten we ervoor zor-
gen dat jij maximaal beschermd kan werken. 
Het is noodzakelijk om sterk in te zetten op 
ventilatie en het monitoren van de kwaliteit 
van de binnenlucht. Het moet verplicht wor-
den om digitaal te vergaderen, om school-
feesten uit te stellen, om meer preventief te 
testen, enzovoort. Maar eerst en vooral, en 
zo snel mogelijk moet er een boosterprik ko-
men voor al het personeel in het basisonder-
wijs. Daarover is het hele onderwijsveld het 
eens, de onderwijsministers incluis. Wij 
dringen er via een open brief aan de Hoge 
Gezondheidsraad (QR) op aan om het onder-
wijspersoneel voorrang te geven voor die 
derde prik zodat jij op een beschermde en 
veilige manier jouw werk kan doen.

Het coronavirus blijft ons leven beheersen. In het basisonderwijs is het alle hens aan 
dek. In de scholen zijn er, in tegenstelling tot in de ziekenhuizen, geen plaatsen tekort. 
Integendeel. Steeds meer zitjes blijven leeg, zowel in als voor de klas. 
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Versnelde derde prik  
is een must
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D
irecteurs en preventieadviseurs zijn 
in de weer met het doorgeven van 
gegevens van besmette collega’s 
aan de contact tracing. Collega’s 

vallen voor elkaar in. Zorgleerkrachten lopen 
de benen onder hun lijf uit voor de meest uit-
eenlopende taken. Directeurs doen ettelijke 
telefoontjes en mails om tevergeefs vervan-
gers te zoeken. Ondertussen gingen er stem-
men op om mondmaskers in het nachtleven 
niet te verplichten, want dat zou al de fun 
wegnemen … De school en de ‘buitenwereld’: 
twee maten en twee gewichten zo lijkt het 
soms wel eens.

Het COV heeft in heel deze coronatijd altijd 
een duidelijke lijn aangehouden: veiligheid 
voor iedereen op school staat voorop, goed 
luisteren naar wat de experts aanraden, in 
de school niet strenger dan in de samenle-
ving. Vooral dat laatste wordt steeds moeilij-
ker nu basisscholen meer en meer lijken op 
één grote besmettingshaard. Terwijl ieder-
een wordt aangeraden om thuis te werken, 
blijf jij voor de klas staan tussen al die schat-
ten van kinderen die helaas niet gevacci-
neerd zijn en het virus lustig verder versprei-


