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Vorig jaar in maart gingen plots de scholen 
dicht. Nooit eerder gezien. Wat ging er door 
jou heen?  
“Ik vond de lockdown heel ingrijpend. Ergens 
was het te verwachten door wat we in de an-
dere landen zagen gebeuren. Maar hoe moest 
het verder, hoe moesten we alles gaan organi-
seren, wat konden we doen om de kinderen zo 
goed mogelijk door deze periode te lood-
sen? We waren zeker niet voorbereid op wat 
ons te wachten stond.”  
 
Hoe fel is ondertussen de job van directeur 
veranderd?  
“Ik doe deze job al meer dan 21 jaar en nog 
nooit is mijn opdracht zo zwaar geweest. Niet 
alleen het werk dat er bovenop komt maar 
vooral de zware verantwoordelijkheid om al-
les zo veilig mogelijk te organiseren voor de 
kinderen en de leraren. Gelukkig sta je er als 
directeur niet alleen voor en kan ik rekenen op 
mijn collega’s op school, mijn collega direc-
teurs en op de ondersteuning via onze scho-
lengemeenschap. Samen sterk en er samen 
voor gaan werden heel belangrijk.”  
 
Om de haverklap moeten plannen bijge-
stuurd worden. Hoe is dat?  
“Super frustrerend! Ik herinner me nog het 
Hemelvaartweekend, lang gewerkt aan een 
plan en nog voor het weekend om was kon ik 
opnieuw beginnen. “  

In september gingen de scholen weer volle-
dig open. Het einde leek in zicht. Iedereen 
hoopte op een normaal schoolleven. Niet dus.  
“Nee zeker niet. Sommige dingen wen-
nen: het voortdurend ontsmetten van de han-
den, het dragen van mondmaskers, verluchten 
van klassen zijn het nieuwe normaal. Maar op 
sommige vlakken blijven we stil staan. 
Pedagogische studiedagen vallen weg, online 
vergaderen of overleg is niet wat we gewoon 
zijn en de interactie is niet hetzelfde. Ook het 
teamgevoel lijdt onder de situatie. Als groep 
samen zitten, een teambuilding of zo organi-
seren kunnen niet meer.“  

Na de kerstvakantie laaide de discussie over 
de rol van kinderen bij de verspreiding van 
het virus weer op …
“We werden jammer genoeg ook geconfron-
teerd met kinderen die in quarantaine moes-
ten omwille van een besmetting. Dat veroor-
zaakt niet alleen paniek op de school maar er 
komt dan heel wat op ons af. Gelukkig kunnen 
we op de hulp en ondersteuning van het 
COVID-team van het CLB rekenen. Maar je 
krijgt ook te maken met ongeruste en zelfs 
boze ouders. Wat niet helpt is dat de maatre-
gelen voortdurend aangepast worden. 
Leg het maar eens aan ouders uit.“

Al 21 jaar is Myrjam Vanroye directeur van de Basisschool Driehoeven in Genk.  
Bovendien is ze voorzitter van de werkgroep personeel van Scholengemeenschap De 

Speling en maakt ze deel uit van het kringbestuur van COV-Genk als vertegenwoordiger 
van de sectorcomité directeurs. In normale omstandigheden een behoorlijk 
geladen takenmand die door corona het laatste jaar nog extra werd gevuld.  

Een te zware mand die nog amper te dragen valt. 
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Myrjam Vanroye (57) uit Genk

Er samen voor gaan,  
dat is heel belangrijk

HET WERK IS NOG NIET GEDAAN

17:38

3938 BASIS 13 FEBRUARI 2021BASIS 13 FEBRUARI 2021


