
Haarlem, 29 november 2021 

 

Beste ouders,  

Opnieuw zijn we als samenleving geconfronteerd met gewijzigde maatregelen als gevolg van de 

aanhoudende pandemie. Het was spannend, maar we zijn ontzettend blij dat de scholen open 

kunnen blijven en we de leerlingen vanuit de klas kunnen blijven lesgeven. We hebben op alle 

scholen te maken met leerlingen en leerkrachten die ziek zijn geworden, zowel de griep, als ook 

COVID-19 zijn aanwezig. Op alle scholen komt het op dit moment voor dat het niet meer lukt om 

klassen te vervangen, of moet een klas of soms zelfs een school tijdelijk in quarantaine om verdere 

besmetting te voorkomen. De directie en de teams proberen samen met u als ouders de schouders 

onder deze realiteit te zetten. Voor iedereen is het soms stressvol en complex om dit alles te dragen. 

In de samenleving, voor ons zichtbaar binnen onze teams en onder onze oudergroepen, is veel 

verdeeldheid over de visie op de omgang met COVID-19 en de maatregelen die de overheid 

voorschrijft. Er ontstaat daarmee veel spanning op relaties en op het volhouden van openheid, 

respect en betrokkenheid bij elkaar. Binnen Ithaka zijn we erop gericht om iedereen in zijn of haar 

visie te respecteren en dat is soms zoeken. Directeuren en teams zoeken vanuit verbinding en 

gesprek zorgvuldig naar praktische toepassing van de steeds veranderende maatregelen. Zo wordt op 

elke school bij Ithaka beleid op maat ontwikkeld. 

Soms hebben de scholen dan ook meer tijd nodig om tot heldere en sluitende communicatie over de 

maatregelen binnen de scholen te komen. En daarnaast zullen er ook verschillen tussen de 

toepassing van de maatregelen zijn. Zo heeft bijvoorbeeld het ene gebouw krappere gangen of 

minder ingangen dan het andere. Zo zijn er ook belangrijke verschillen in de teams, waarin kwetsbare 

thuissituaties of persoonlijke gezondheid bijdraagt aan keuzes die gemaakt worden. Zo zal de ene 

school zich meer richten op het vinden van oplossingen door looproutes te maken en verschillende 

ingangen te gebruiken en de andere school meer het gebruik van mondkapjes inzetten, opdat er 

meer gezamenlijkheid kan zijn in de school zelf.  

Duidelijk is dat wij van mening zijn dat het testen van leerlingen een aangelegenheid van ouders is. 

De scholen zullen te zijner tijd communiceren over de distributie van tests. Daarnaast vinden we dat 

‘handhaven’ geen opdracht van een onderwijsinstelling is, maar vragen wij u met respect en 

mededogen het beleid wat de school communiceert te volgen. 

Belangrijkste uitgangspunt blijft altijd om het onderwijs aan onze leerlingen zo goed mogelijk en zo 

gezond mogelijk te kunnen laten doorgaan. Daarbij zoeken we in ons beleid steeds naar de juiste 

balans en in de communicatie naar de juiste toon waarin respect en ruimte is voor iedere mening. 

Wij vragen ieder hierin verdraagzaamheid en begrip op te brengen voor het spanningsveld waarin we 

dit proberen waar te maken. 

Hartelijke groet, 

Marin van Wijnen 

Bestuurder Stichting Vrijescholen Ithaka 


