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Q&A mediavragen groep 8 only  

 

 

Waarom doen jullie dit? 

 We doen dit als besturen gezamenlijk vanuit onze verantwoordelijkheid voor een goede 

keuze van een middelbare school. Online is gelukkig al veel mogelijk, maar er gaat niets 

boven zelf een kijkje nemen. Voordat je een school kiest, moet je er kunnen rondlopen, de 

sfeer proeven, leraren en/of leerlingen spreken. Deze keuze is zo belangrijk: je kiest een 

middelbare school voor een periode van tussen de 4 en 6 jaar.  

 En stel je eens voor: je zit in groep 8 en je gaat een middelbare school kiezen. Maar door 

corona kun je nergens kijken, geen sfeer ervaren, niet praten met leraren of leerlingen die al 

op de school zitten. Je moet dus online een school uitkiezen, maar ‘ruilen of terugsturen’ kan 

niet. Dat is wat er feitelijk gebeurt als er geen open dagen zijn. Terwijl je die school kiest voor 

jaren. Een keuze die je leven voor een deel bepaalt! 

Maar het is niet volgens protocol van de VO-Raad   

 Klopt, maar we volgen voor deze activiteit het protocol voor de basisscholen van de PO-Raad. 

Op de basisscholen krijgen leerlingen de hele week onderwijs op school. Ze worden geacht 

elke dag aanwezig te zijn, tenzij ze ziek zijn of in quarantaine. 

 We organiseren ook geen klassieke open dag waar iedereen de school binnen kan lopen. We 

organiseren een activiteit alleen voor leerlingen van groep 8. 

Maar de minister zegt zelf ook dat scholen nu alleen voor onderwijs zijn. Kan hij deze actie 

verbieden of een boete opleggen? 

 De minister en de sectorraden geven richtlijnen en handreikingen. Op dit punt maken wij dus 

een andere keuze, in het belang van de leerlingen in groep 8 en op basis van het Protocol PO. 

Hoe zorgen jullie dat het veilig is? 

 De open dagen (we zeggen ‘open dagen’, omdat je met deze woorden direct de aandacht 

hebt van scholen, ouders en leerlingen) zijn alleen voor de leerlingen uit groep 8. Niet voor 

ouders, broertjes, zusjes, groep 7 en groep 6. We hebben hiervoor een gezamenlijke 

communicatiecampagne georganiseerd gericht op alle basisscholen in de regio’s Leiden en 

Duin- en Bollenstreek. Wij volgen uiteraard de richtlijnen van het RIVM.  

 Daarnaast organiseren scholen ook online informatiebijeenkomsten en maken ze filmpjes 

over de school voor op de website.  

Vinden jullie dit nou echt verantwoord? 

 Deze vorm van open dagen is te vergelijken met een museumbezoek: met een bepaalde 

doorloop en op een bepaald tijdstip, dat mag ook. En nogmaals: deze leerlingen gaan al de 

hele week naar school. Dan kunnen ze ook een kijkje nemen op een school waar ze straks 

tussen de 4 en 6 jaar onderwijs gaan volgen. Dat is nodig voor deze jonge mensen. Deze 

keuze is daarvoor te belangrijk. En het kan veilig, in deze beperkte vorm. 
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En als straks blijkt dat jullie vorm toch niet mag?  

 Dan zullen we daar op dat moment duidelijk over communiceren. Sowieso adviseren we 

iedereen de websites van de scholen goed in de gaten te houden, dus ook vlak voordat je 

komt. 

Verwachten jullie geen chaos rond de school? 

 In de brieven die we hebben gestuurd naar de scholen, ouders en leerlingen verzoeken we 

iedereen dringend zoveel mogelijk met de fiets te komen en - als het niet anders kan – te 

carpoolen. Ook werken scholen met tijdsloten, te vinden op de websites van de scholen. En 

dat het druk kan worden, mag geen reden zijn om de leerlingen een inkijkje in hun mogelijk 

toekomstige school te onthouden.  

 Bovendien hebben scholen ervaring met de organisatie van de verkeersstromen rondom hun 

school bij open dagen.  

En wat nou als de scholen nog een week dicht moeten blijven na de kerstvakantie?  

 Dan gaan scholen over op plan B. Dat plan verschilt per school en is afhankelijk van wanneer 

de open dagen gepland zijn. We adviseren overigens iedereen om altijd goed de laatste 

informatie te checken op de website van de school zelf. Als er iets verandert aan een open 

dag, dan is daar meer informatie te vinden. 

Voelen jullie je straks niet schuldig als de besmettingen weer stijgen na de open dagen? 

 Wij zijn ervan overtuigd dat een activiteit als een open dag voor een leerling in groep 8 qua 

risico niet anders is dan een schooldag op de basisschool en al helemaal niet in de vorm 

waarin dit nu gebeurt.  

Hoe zijn jullie eigenlijk op dit idee gekomen? En was iedereen voor? 

 De besturen VO in de regio Leiden en Duin- en Bollenstreek hebben regelmatig overleg met 

elkaar over onderwerpen die iedereen raken. Dit was ook zo’n onderwerp: wat doen we met 

de open dagen in tijden van corona? Daarover hebben we goed overleg gehad, met dit plan 

tot gevolg.  

 Het is echt een gezamenlijke actie. Iedereen is ervan overtuigd dat het goed is om het zo te 

doen. Het is in het belang van de leerlingen in groep 8. Zij staan voor een heel belangrijke 

keuze, die ze niet alleen maar online kunnen maken. We zien trouwens dat meer besturen 

(in Zuid-Holland) dit nu zo organiseren.     

Hoe is deze actie ontvangen op de basisscholen? 

 We krijgen van basisscholen alleen maar positieve reacties. Ook zij vinden het heel belangrijk 

dat leerlingen de scholen kunnen bezoeken, omdat zij voor een belangrijke keuze staan.  

Hebben jullie hierover nog contact gehad met de veiligheidsregio? Of met de VO-Raad? Het 

ministerie? 

 Er is overleg geweest met de gemeente Leiden over het belang van het organiseren van deze 

activiteit voor leerlingen van groep 8. De noodzaak voor de leerlingen werd onderschreven. We 

hebben begin november contact gehad met de Veiligheidsregio en die ziet geen bezwaar. We 

houden ons aan de richtlijnen van het RIVM voor onderwijs aan leerlingen onder13 jaar en aan 

het protocol van de PO-Raad. 

 


