
Woordvoerder Rob van Ooijen van
de Algemene Vereniging Schoollei-
ders: ,,We hebben met zijn allen heel
voortvarend het afstandsonderwijs
ingericht. Onze aandacht gaat nu de
komende weken nadrukkelijk uit
naar het beperken van achterstan-
den. En naar het verbeteren van con-
tacten met de ouders. Kwetsbare ge-
zinnen zijn een aandachtspunt.’’ 

De Noordwijkse Judith Porcelijn
die met ’Sterke School’ leerkrachten
coacht: ,,We hebben nu een groep

leerlingen in Nederland die afhaakt.
Deze kinderen zijn niet meer bereik-
baar nu ze niet naar school gaan. Dat
heeft verschillende oorzaken, soms
zijn ze zo overvoerd met opdrachten
dat ze door de bomen het bos niet
meer zien. Soms komt het door de
thuissituatie: ouders die hun kinde-
ren niet kunnen begeleiden, geen
computer in huis...’’

Kwetsbare omgeving
Kinderombudsvrouw Margrite Kal-
verboer wees er onlangs al op dat de
coronacrisis voor grote spanningen
zorgt bij kinderen die opgroeien in
een kwetsbare omgeving. Hulporga-
nisatie Save the Children kaartte gis-
teravond de situatie van vluchtelin-
genkinderen aan, die door gebrek
aan middelen slecht contact kunnen
onderhouden met hun klas en leer-
kracht. Voor hun ouders is het daar-
naast niet te doen om de kinderen te
helpen bij de lessen. 

En Zilveren Kruis constateerde
eveneens gisteren - op basis van on-
derzoek - dat maar liefst 43 procent

van de ouders zich zorgen maakt
over de combinatie van schoolwerk
en eigen werk. Ze hebben moeite om
balans te vinden en dat veroorzaakt
stress en een kort lontje.

,,Het is oorlogstijd zonder oor-
log’’, zegt Judith Porcelijn. Ze raadt
schoolteams aan om even diep adem
te halen, bij elkaar te komen en te kij-
ken wat er nodig is om de kwetsbare
groep te bereiken en te helpen. Veel
leraren komen nu om in het werk,
het is volgens haar misschien niet al-
tijd mogelijk om de kwetsbare kin-
deren op school op te vangen.

Peter de Vries, expert op het gebied
van ouderbetrokkenheid, pleit er-
voor om niet voortdurend streng om
te gaan met schoolwerk dat af moet
zijn. ,,Kinderen leven met spanning
in deze situatie, we moeten oog heb-
ben voor de emotionele processen.
Zorg dat kinderen ook mooie herin-
neringen overhouden aan deze cri-
sis.’’ Hij denkt daarnaast dat leer-
krachten wekelijks tijd zouden moe-
ten inruimen om met de ouders te
praten.

Kwetsbare leerling in de knel nu school lang dicht blijft

Extra zorg nodig
voor kinderen

Amsterdam ■ Het wordt de ko-
mende weken extra opletten
voor leerkrachten en mentoren.
Nu duidelijk is dat de scholen in
elk geval tot en met de meivakan-
tie (3 mei) gesloten blijven, is er
een oplossing nodig voor kwets-
bare leerlingen die in de knel ko-
men, zeggen de deskundigen. 

Annet van Aarsen 
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Dat zei Ernst Kuipers gisteravond in
het NOS-journaal. Hij is behalve be-
stuursvoorzitter van het Rotter-
damse Erasmus MC ook verant-

woordelijk voor de verdeling van co-
ronapatiënten over de ziekenhuizen
in Nederland. Hoewel er in het land
op dit moment nog voldoende capa-
citeit is om nieuwe patiënten op te
vangen, liggen alleen de ic's in Am-
sterdam en Leiden vol, zei hij. 

De woordvoerders van het LUMC
in Leiden en Alrijne in Leiderdorp

willen zijn uitspraak niet bevesti-
gen. ,,Op dit moment is de zieken-
huisopname in de regio Haaglan-
den en Hollands Midden hoog’’,
zeggen beiden in eenzelfde voor-
zichtige reactie. ,,We werken hard
om versneld op te schalen.’’ Ze bena-
drukken dat er altijd ic-bedden be-
schikbaar blijven voor acute zorg.

Intensive cares Leidse ziekenhuizen raken vol
Leiden ■ De bedden op de intensi-
ve care van de ziekenhuizen in Lei-
den en regio liggen vol door de grote
toestroom van coronapatiënten. 

‘Intelligente lockdown’ 
verlengd tot 28 april
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