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Aandachtspunten debat gevolgen corona voor primair onderwijs

Geachte mevrouw Tellegen,
De Vaste Kamercommissie OCW spreekt woensdag 17 juni over de gevolgen van corona voor
het PO en het VO. De meeste scholen in het basisonderwijs zijn gelukkig weer volledig open,
maar door praktische beperkingen en de druk op leraren en schoolleiders hebben we nog een
lange weg te gaan.
Voor de korte termijn wil ik graag de aandacht van uw commissie vragen voor een aantal
praktische zaken:
1. Stel teldatum SO/VSO/SBO drie maanden uit
De aanmelding van leerlingen in het SO/VSO/SBO stagneert, omdat scholen dicht
zijn geweest en nu maar deels weer open. De aanmelding van leerlingen komt pas
na de zomervakantie, waardoor scholen zich zorgen maken of ze de teldatum van 1
oktober wel halen. Hun financiering komt hier mogelijk mee in gevaar en wij pleiten
voor uitstel van de teldatum met drie maanden.
2. Onderzoek noodzaak afstand houden in VSO
Voor sommige leerlingen in het VSO zoals doofblinden en EMB-leerlingen blijkt 1,5
meter afstand houden niet mogelijk. Afstandsonderwijs is door een handicap ook niet
in alle gevallen te realiseren. We pleiten voor onderzoek naar de condities waaronder
versoepeling van de 1,5-meterregel voor deze doelgroep mogelijk is.
3. Locaties bewegingsonderwijs van gemeenten moeten open
Bewegingsonderwijs in het primair onderwijs kan en mag gelukkig weer (zo meldde
ook de minister van Onderwijs in het eerdere debat op 29 april). Helaas krijgen we
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nog steeds signalen (b.v. negatief advies van de veiligheidsregio Drenthe) dat
gemeenten bewegingsonderwijs binnen – ondanks de heropening van scholen – niet
toestaan.
Stap voor stap gaat het de goede kant op, maar de problemen in het onderwijs van voor de
coronacrisis zijn nog niet opgelost. Ook krijgen we zicht op de extra kosten die
schoolbesturen hebben moeten maken door de crisis. We sluiten ons aan bij het advies van
de Onderwijsraad dat we de huidige situatie moeten zien in het perspectief van al
bestaande uitdagingen zoals het lerarentekort en kansenongelijkheid.
Het onderwijs heeft de afgelopen maanden veel creativiteit en vernieuwing laten zien. We
gaan de geleerde lessen evalueren zodat we het goede kunnen behouden. En eens te meer
is duidelijk geworden dat we – structureel - stevig moeten investeren in het Nederlandse
onderwijs.
We zijn ontzettend trots op wat het primair onderwijs de afgelopen periode heeft
gepresteerd en we blijven ons inzetten voor het beste onderwijs voor ieder kind.
Met vriendelijke groet,
Rinda den Besten

Voorzitter PO-Raad

