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Eenweek
thuisonderwijs:
‘Kunnenouders
dit volhouden?’

Ilse Zeemeijer
Leiderdorp

Eenvooreenkleurendegrijzebolletjesop
het beeldscherm vanMarjon Kordestani
groen. De leerkracht van groep 8 kan de
leerling niet zien,maar de voortgang van
de taaltoets wel. Elk groen bolletje is een
goed antwoord. ‘Dit is live’, legt ze uit. ‘Ik
houd alles in de gaten. Ik stuur ze straks
een bericht hoe trots ik op ze ben en dat
sommigekinderennogevenmoetentellen
ofzewelgenoegopgavenhebbengedaan.’
Kordestani mag dan in een leeg klas-

lokaal zitten, haar werk op de Koningin
Juliana School in Leiderdorp gaat door.
Haar bureau is bezaaidmet gele post-its,
denieuweweekplanningen lijstenomde
voortgangvanleerlingenbij tehouden.De
mobiele telefoonligtvoorhetgrijpen:van
11.00uurtot14.00uurkunnenleerlingen
hun juf viawhatsappeenbericht sturen.

‘Ikdachtdat ikhet rustigerzoukrijgen,
maar ik heb dezeweek gewoon volledige
dagengewerkt’, zegtKordestani,diedoor
het onderwijs op afstand ineens ‘veel be-
hendiger’ is met haar telefoon. ‘Ik vind
hetnogwel leukook. Jewordt creatiever.’
Maar,voegtzedaarsnelaantoe: ‘Ditmoet
niet te langduren.Wewilleneeneindfilm
makenengaaneindjuniopkamp.Dekin-
deren verdieneneen leukafscheid.’

Sindshetkabinetop15maartheeftaan-
gekondigd dat scholen tot enmet 6 april
dicht zijn vanwegehet coronavirus, is het
voor leerkrachtenallehensaandek.Bijde
meeste scholen staat het onderwijs opaf-
stand op de rit, blijkt uit een peiling van
de vereniging van schoolleiders AVS. Ba-
sisscholenconcentrerenzichvooralopde
basis,zoalsrekenen,taal,spellingenlezen,
op papier of online. Gym- enmuziekdo-
centenmaken filmpjes voor oefeningen
thuisenprivateonderwijsaanbiedersbui-
telenover elkaarheenmetoefenwebsites
endigitaal lesmateriaal.
Schoolleider Maarten Meijers van

de Koningin Juliana School kan de si-
tuatie nog niet helemaal bevatten, zegt
hij tijdens een korte rondleiding door
het lege schoolgebouw. Van de 220 leer-
lingen zijn er 6 aanwezig. ‘Dit hebbenwe
nog nooitmeegemaakt. Je bent letterlijk

‘Wellicht gaan
we straks kinderen
opvangen waarbij
de spanning thuis
hoog oploopt’

het contactmet de kinderen kwijt.’
Ondanksdeonzekerheid geeftMeijers

zijngemoedstoestandeendikkevoldoen-
de. ‘We leveren onderwijs, al is hetmaar
de helft. Kinderenwillen ook graag thuis
leren.’

LeerkrachtIngridPlanjer laat foto’szien
uit de ouder-app van kleuters die in een
weekzonder zijwieltjeshebben lerenfiet-
senenkinderendie ijverig ‘schooltje spe-
len’ aan de keukentafel. Collega Arnica
Geertsema krijgt ook vragen over ICT-pe-
rikelen, zoalshetniet kunnenvinden van
een onlinewerkblad. ‘Gisteren vroeg een

ouder hoe het zatmet een link. “Eh, ope-
nen”, schreef ik. Ik kan niet in hun com-
puterkijken. Ikbenzelfooknogeenbeet-
je zoekend.’
Twee kilometer verderop, bij het P.C.

Hooftcollege, heeft directeur Ben Kot-
tenhagen de aula omgetoverd in een ‘co-
ronacrisiscentrum’, inclusiefeen ludieke
posterophetraamvaneenCoronabiertje.
Kottenhagen leidt een school voor voort-
gezet speciaal onderwijsmet relatief veel
jongerenmet agressie, angsten, depres-
sies en autisme. Op één leerling na zit ie-
dereen thuis.

In nog geenweek tijd hebben scholen een
lesprogramma voor thuisonderwijs in elkaar
gezet. Leerkrachten ontpoppen zich tot vloggers,
ouders zijn ineens onderwijsassistent. Zorgen
zijn er ook. ‘Ditmoet niet te langduren.’

Marjon Kordestani geeft haar leer-
lingen vanuit een leeg klaslokaal les.
‘Ik vind het nogwel leuk ook. Je wordt
creatiever.’
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De school probeert zoveel mogelijk
theorielessen online door te laten gaan.
Sommigedocentenmakenfilmpjesvanel-
kaarterwijlzeeenuitleggevenophetbord.
Anderen gebruikenMicrosoft Teams om
een ‘gewone’ les op afstand te geven, bij-
voorbeeldover indexcijfersbijhetvakeco-
nomie.Van9.00uurtot14.00uurkunnen
scholierenookchattenofvideobellenmet
dedocent.

Deeersteweekgingbeterdanverwacht,
zegt Kottenhagen. Demeeste scholieren
hebben hun boeken opgehaald en doen
meeaandeonlinelessen. ‘Jeprobeertper
klasenleerlingtekijkenwatrealistischen
haalbaar is.’Devolgendestap isomtekij-
ken of ouders extra ondersteuning nodig
hebben vanmaatschappelijk werk of de
orthopedagoog, specialistendienormaal
op school aanwezig zijn. ‘Het zoumeniet
verbazen als we kinderen gaan opvangen
waarbij de spanning thuishoogoploopt.’
Intussen probeert het bestuur van de

school zich voor te bereiden op wat ko-
men gaat, zegt bestuursvoorzitter Rien
TimmervanLeoKannerOnderwijsgroep.
Sommigemedewerkersdurvennietmeer
op school te komen, ook niet voor kleine
groepjes leerlingen.Enwatals50%vande
medewerkersmethogekoortsopbedligt?

Praktischezakenopkortetermijnzijner
ook. ‘Bijeendeelvandeleerlingenisdeso-
ciaaleconomischethuissituatieergzwak’,
zegt Timmer. ‘Daar is de vraag: “Hebben
zewelgoedewifieneenlaptopthuis?”Dat
moetenwe regelen.’

RenéCornelisse, lid vanhet crisisteam
van scholenkoepel CNS-Ede, vraagt zich
vooral af hoelang ouders en leerkrachten
desituatievolkunnenhouden. ‘Als jedrie
kinderenthuishebt, is thuisonderwijseen
uitdaging. Ouders hebben ook allemaal
hun eigenwerk en ermoet ook geld wor-
den verdiend.Redt iedereenhet?’

BijdehelpdeskvanOuders&Onderwijs
is het opvallend stil, zegtmanager Dori-
neWiersma. ‘Normaal krijgenwe tussen
devijftigenzestig telefoontjesperdag,nu
maardrie.Ouders zijn superdrukomalle
ballen in de lucht te houden. Ze zitten in
deoverlevingsstand.’
Ook schoolleider Meijers merkt dat

sommige ouders worstelen. In een brief
wilhij zehetbelangvaneenstructuurvan
een ‘lesdag’meegeven,metduidelijke ta-
kenperuur.Want,zegtMeijers: ‘Het isniet
de bedoeling dat kinderen in een vakan-
tiesituatiekomen,wantdanrakenzehun
motivatie kwijt.’

Kwetsbare kinderen krijgen extra ondersteuning

Hetkabinet trekt €2,5mln
uit voor kinderendie geen
laptopof tablet hebben.Ook
gaangemeentenhelpenmet
onderwijs enbegeleiding
voor kinderendie thuisniet
kunnen leren, bijvoorbeeld
omdathet onveilig is.

De thuissituatie vankinde-

ren is eenzorg, zegtMarjolein
Moorman,wethouderOnder-
wijs inAmsterdam. ‘Niet alle
ouders zijn in staathunkind
goed tebegeleiden,bijvoor-
beeldomdat zede taalniet
spreken.Endoorhetwegval-
len van inkomenkunnener
thuis spanningenontstaan.

Sommigescholenhebbendat
al inbeeld, anderenogniet.’

Volgenshetministerie van
Onderwijs krijgen ‘duizen-
den’ kinderendoorde slui-
ting van scholengeengoed
onderwijs. Zij zoudenopan-
dere locaties lesmoetenkrij-
gen, zoals eenbibliotheek.
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