
School 
We merken dat scholen het heel 
lastig vinden om de juiste koers 
weer te gaan varen.  Wat gaat de 
overheid opleggen aan 
maatregelen dit schooljaar. 
Hoe vinden we allemaal weer onze 
weg naar het ‘normale’ lesgeven. 
Wij merken dat scholen dit 
allemaal anders aanpakken met 
hun eigen visie en goede 
argumenten. 

Ondernemers 
Wij als zelfstandig ondernemer 
beginnen langzaam een beetje gek 
te worden van de onzekerheid. 
Wat gaan we doen, hoe gaan we 

het doen en vooral hoe gaan we het financieel oplossen? De huur moet gewoon 
betaald worden, geen enkele coulance als we de deuren weer moeten sluiten. 

Ouders
Van onduidelijkheid naar onzekerheid. Wat eerst normaal of de norm was in het 
onderwijs is dat nu niet meer. Hoe kun je hier nu het beste op ondersteunen en 
begeleiden. Wat je als ouder wilt is je kind zo goed mogelijk helpen maar als je zelf al 
onzeker wordt van veranderingen op school, hoe kun je je kind dan goed helpen?  

Leerlingen 
Het puberbrein is al volop aan het veranderen en ontwikkelen dat het, ook zonder 
corona, al bol staat van onzekerheid. Daar helpt al het bovenstaande niet echt bij! Bij 
ons kunnen leerlingen terecht voor een rustige basis. 

Wij wensen jullie allemaal hele fijne feestdagen, hopelijk met z’n alle bij elkaar.  
En laten we er samen voor gaan dat we van de tweede helft van het schooljaar een 
positief, duidelijk en leerzaam jaar gaan maken. Samen poetsen we de ‘on’ gewoon 
weg!
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Ik geloof dat ze in China een betekenis geven aan ieder jaar. Mochten we dat in onderwijsland ooit 
over gaan nemen dan denk ik dat we schooljaar 2021-2022 kunnen omschrijven als het jaar van de 
onzekerheid.  We merken dat de onzekerheid op vele vlakken de overhand aan het nemen is. Hoe, 

wat, waarom, wanneer, waarmee….. aaaah!!! 


