Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Postbus 16375
2500 BJ Den Haag

Schooldirecteuren luiden de noodklok

Zet leerkrachten weer voorop. Zonder gezonde leerkrachten geen onderwijs.
Geachte minister Slob,
Namens een groep directeuren vragen we uw aandacht voor de posi e van de leerkracht in
Corona jd. Het is van groot belang dat de leerkrachten weer voorop gezet worden bij het
maken van nieuwe keuzes, nieuwe beleidswijzigingen en nieuwe plannen.
Houd koers
De afgelopen periode voelden de leerkrachten zich een speelbal vanwege keuzes die door
het ministerie, de PO-raad en de Tweede Kamer zijn gemaakt. De afgelopen vijf weken zijn er
zes wijzigingen voorgesteld om scholen wel of niet, later of eerder te openen of te sluiten.
Tot vijf keer toe hebben leerkrachten in zeer korte jd hun plannen moeten aanpassen. Dat is
onhoudbaar. Het water staat leerkrachten aan de lippen. Geef leerkrachten de jd om
plannen uit te voeren, om hun jd te investeren in wat nodig is voor de kinderen. We roepen
u op om standvas g te zijn. De rek is eruit. Zet de leerkracht weer voorop!
De leerkracht centraal!
Gezonde leerkrachten zijn de beste garan e voor het welzijn van ouders en kinderen. In alle
plannen en protocollen, wordt voornamelijk gesproken over het welzijn van de leerlingen.
Wij roepen u op: zet de leerkracht centraal bij de heropening van de scholen. Een gezonde
leerkracht is de garan e voor goed onderwijs.
Tot slot
We roepen u op om bij de heropening van het basisonderwijs de scholen hun eigen
masterplan te laten maken met betrekking tot de e ecten van de schoolslui ng door Corona.
Hiermee worden zij in staat gesteld om het beste te doen wat voor iedere school afzonderlijk
nodig is. Faciliteer hierin met ( jdelijke) wetgeving en nanciën.
Graag willen we deze open brief nader toelichten in een gesprek met u.
Hoogachtend,
Gerard van Vliet, directeur Basisschool Jeroen, Den Haag
Wilbert Vollebregt, directeur Nutsschool Bezuidenhout, Den Haag
José Oliehoek, directeur basisschool ’t Palet, Den Haag
Marie e van den Bosch, directeur SBO Merlijn, Den Haag
Nieke Opstal, directeur R.K. Basisschool de Paradijsvogel, Den Haag
Manuel Veira, directeur R.K. Basisschool de Regenboog & SO de Opperd, Den Haag
Ivan Trouwborst, directeur Kindcentrum Snijders, Rijswijk
CC: PO-Raad
Contactgegevens namens directeuren:
Gerard van Vliet
Guido Gezellestraat 51, 2524 CK Den Haag
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gvvliet@jeroenschool.lucasonderwijs.nl
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Ivan Trouwborst
Willem van Rijswijckstraat 11, 2282 HA Rijswijk
itrouwborst@kcsnijders.nl

