
 

 

 
 
Delft, 1 december 2021 
 
 
Beste ouders/verzorgers van leerlingen op Het Baken, 
 
 
Het demissionair kabinet heeft gekozen voor fysiek onderwijs en daarmee voor het welzijn van uw 
kinderen, onze leerlingen. Ook de Laurentius Stichting onderschrijft deze keuze van harte. Toch 
hebben wij als College van Bestuur de behoefte u te schrijven over wat het voor u als 
ouder/verzorger betekent dat uw kinderen naar school blijven gaan gedurende deze lastige tijden. 
Want al is de keuze voor fysiek onderwijs van essentieel belang, de dagelijkse gang van zaken is 
minder gemakkelijk. Dat geldt voor u als ouder/verzorger en dat geldt voor onze collega’s op de 
scholen die uit alle macht proberen het onderwijs zo goed mogelijk te verzorgen.  
 
We realiseren ons heel goed dat de coronamaatregelen ten aanzien van het onderwijs al geruime tijd 
een wissel trekt op uw flexibiliteit. De aanscherping van de quarantainemaatregel waarbij we thuis 
moeten blijven wanneer een van onze huisgenoten besmet is geraakt, is daar één van. Deze 
aanscherping geldt sinds kort ook voor onderwijzend personeel. De uitval van leerkrachten kan direct 
uw privéleven raken: de belangen tussen werk of de verzorging van een naaste en de wens je kind te 
verzorgen, kan zo onder spanning komen te staan. Bijvoorbeeld wanneer er geen vervanger 
voorhanden is en een groep naar huis moet worden gestuurd. U begrijpt, dit is wel het laatste wat 
een school wil, maar het gebeurt wel. Aangemerkt moet worden dat er geen peil valt te trekken op 
hoe of wanneer een school in zwaar weer komt te zitten. Aan alle kanten hebben we te maken met 
onvoorspelbaarheid en dus onzekerheid.  
 
Het is bekend dat het aantal besmettingen ook onder onze schoolgaande jeugd oploopt. Onze 
scholen zijn zich hier heel erg bewust van en doen er alles aan om zo veilig mogelijk met elkaar te 
kunnen samenwerken en leren. 
 
Schoolleiders delen hun worstelingen met ons, de lijntjes zijn kort. En dat brengt ons bij het punt wat 
voor ons cruciaal is: blijf als ouder/verzorger in contact met de scholen van uw kinderen. Deel uw 
zorgen, twijfels en vragen: Open contact geeft ons allen veerkracht, het is het cement van ons 
samenleven en -werken. We hebben elkaar nodig om samen goed door deze periode heen te komen.  
 
We wensen u veel sterkte, wijsheid en goede moed toe. En bovenal goede gezondheid. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Klaas Tigelaar (voorzitter college van bestuur) 
Ton Christophersen (lid college van bestuur) 
 
 


