
Idealen van Pieter Teylers
hebben ook nu nog waarde

Vwo-leerlingen Santa Maria op 
bezoek in Pieter Teylers Huis
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Haarlem Voor basisscholen bete-
kent dat mondkapjes voor leerlin-
gen van groep 6, 7 en 8 en een aan-
scherping van de ‘snottebellenricht-
lijn’: kinderen tot 12 jaar moeten al
bij lichte (neus)verkoudheidsklach-
ten thuisblijven en zich laten testen. 

Marten Elkerbout is bestuurder
bij Spaarnesant, een stichting waar
22 basisscholen onder vallen. Hij
zegt dat het in het document waarin
het ministerie van OCW (Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap) hierover
communiceert, gebruik wordt ge-
maakt van verschillende bewoor-
ding zoals dringend advies, dwin-
gend advies of een verplichting. Dat
zorgt voor onduidelijkheid. „Wij
wachten op een aangepast protocol
over hoe wij conform de nieuwe

maatregelen moeten handelen op
de scholen. Die regelgeving loopt
tot nu toe altijd achter op de pers-
conferenties,” zegt Elkerbout. „Kij-
kend naar de communicatie van het
ministerie van OCW, zie ik dat de
termen door elkaar worden ge-
bruikt en dat geeft helaas aanleiding
tot discussie. Wij communiceren
dus naar ouders dat we te maken
hebben met een dringend advies en
dat het verstandig is dat op te vol-
gen, maar er wordt niet op gehand-
haafd. En kinderen weigeren doen
we al helemaal niet.”

Volgens Elkerbout worden de
scholen door de overheid het bos in
gestuurd. „Ouders van onze leerlin-
gen zijn wat corona betreft ver-
spreid over het hele spectrum: van
felle ouders die zich tegen vaccina-
tiebeleid richten, tot ouders die vin-

den dat alles streng moet worden
nageleefd. Ondertussen hebben wij
behoefte aan duidelijke richtlijnen,
maar dat we die missen, bemoeilijkt
voor ons de situatie.” Bestuurder
Ben Cüsters van onderwijsstichting
Twijs (31 scholen) ervaart minder
moeilijkheden door de verschillen-
de termen. „We dringen er bij ou-
ders op aan om mee te werken, maar
handhaving is iets anders. Dat kan je
pas doen als er een overtreding
wordt begaan, maar dat is bij een
dringend advies niet het geval.”

Beide bestuurders zeggen dat
leerkrachten in de gangen een
mondkapje dragen. Wat ouders die
hun kinderen instrueren betreft,
vertrouwen ze op het gezonde ver-
stand. Dat geldt voor regels over het
mondkapje, maar ook over leerlin-
gen met (milde) verkoudheidsklach-

ten. Discussies hierover gaan ze uit
de weg. Cüsters: „In zijn algemeen-
heid merk ik in de maatschappij een
maatregel-moeheid op: er is steeds
meer moeite met de maatregelen, en
dat merken we bij ouders ook. Alles

honderd procent naleven, zie ik dus
niet gebeuren. Ondertussen geef ik
de schooldirecteuren mee dat het
geen zin heeft om met tegenstan-
ders uitvoerige discussies te voe-
ren.”

ONDERWIJS Aanscherping snottebellenrichtlijn zorgt ook voor onduidelijkheid 

Mondkapjes op scholen?
’Wij gaan niet handhaven’ 
Basisscholen handhaven niet op het dragen van mondkapjes voor leerlingen vanaf groep 6. Gezien de
nieuwe maatregelen die voor scholen maandag ingingen, zouden die klassen een mondkapje op de gang
moeten dragen. Volgens schoolbesturen zijn de maatregelen echter geen verplichting, maar een dringend
advies. 

Mireille Sneekes •i
OCW
Over de aanvullende maatregelen in het onderwijs schrijft het
ministerie van OCW onder meer: ’Leerlingen van groep 6, 7 en 8 van de
basisschool en leerlingen van het voortgezet onderwijs gaan
mondkapjes in de gang dragen, net als het onderwijspersoneel.’ Een
woordvoerder liet maandag echter weten dat de aangescherpte
maatregelen bedoeld om scholen open te houden, altijd dringende
adviezen zijn. Scholen kunnen er wel voor kiezen om het op te nemen
in hun veiligheidsbeleid. Dit veiligheidsbeleid moet goedgekeurd
worden door de medezeggenschapsraad, waarin ook ouders zitten.

Haarlem Op het terrein van Maak
Haarlem zijn maandag de eerste bo-
men geplant voor het geplande
’Maak-bos’. Op dit terrein zijn kantoor-
en bedrijfsruimtes te huur voor bedrij-
ven die werken in de maakindustrie.
Drie bomen zijn gedoneerd door me-
dicijnenfabrikant Teva en drie door de
Bomenbank. Zij plaatsen beide een
bordje bij het nieuwe groen. Op de
langere termijn worden er in totaal 21
bomen geplant. Dat gebeurt ver-
spreid over het terrein. Het doel is om
meer groen te krijgen op het bedrij-
venterrein in de Waarderpolder. Het
Maak-terrein ligt in het zuidwestelij-
ke gedeelte van de Waarderpolder.
Het biedt ruimte aan innovatieve en
duurzame bedrijven, zoals de 3D Ma-
kersZone. 
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MINI-BOSJE Bomen geplant op MAAK terrein in Haarlem
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