
‘Gewoon naar school’ 
 

Een uitspraak die ook heel gewoon klinkt. Als je 4 jaar bent mag je gewoon naar de basisschool. En wat 
kunnen kinderen – en hun ouders – daar toch naar uitkijken. En wat zijn ze er dan ook vaak aan toe 
zeg! En wat prachtig dat dat dan ook gewoon kan: gewoon naar school. En dat geldt natuurlijk daarna 
ook: we gaan gewoon naar school, ‘zoals dat hoort’ zou je gewoon zeggen. 
 
Na de laatste verplichte thuiswerkperiode en die in het voorjaar van 2020, weten we ook dat dat 
gewoon naar school toch ook niet zo gewoon is.  
Vlak voor de kerstvakantie moesten we verplicht allemaal naar huis. Met een nog net, wat gemankeerd 
kerstochtendje, konden we de sfeervolle periode van december op school nog ‘gewoon’ vieren en 
daarna: naar huis! En thuis blijven! Eerst is dat nog wel aardig, een beetje een wat verlengde vakantie. 
Of althans zo kan dat voor kinderen voelen. Maar naar mate de weken verstreken, merkten we wel dat 
dat helemaal niet fijn is. Dat niet gewoon naar school kunnen een groot gemis is.  
Niks ten nadele van al het mooie werk van al die papa-thuis-meesters en mama-thuis-juffen hoor! In 
tegendeel. Die Happy – DANK – Stones waren en zijn meer dan verdiend en gegund. 
Want ik heb het dan  natuurlijk ook niet 
alleen over het missen van lessen en lesstof 
maar vooral over het missen van de sociale 
contacten. Het samen optrekken, delen en 
spelen, ruziemaken en weer goed maken, 
vallen en opstaan, kortom het gemis van 
een belangrijk stukje leven. En dat geldt 
voor de kinderen en ouders maar ook voor 
ons. 
Een collega die door ziekte eens een wat 
langere tijd niet kon werken, zei me dat ze 
toen echt voelde hoe belangrijk het werken 
en de school voor haar zijn. En dat je school dan zo enorm mist. 
 
Een groot aantal kinderen in Nederland zit langdurig thuis en krijgt geen onderwijs, om welke reden 
dan ook. In onderwijsland noemt men dat de thuiszitters. En hoe erg vind ik dat toch! Wat missen die 
kinderen veel. Niet alleen dat onderwijs maar vooral: wat missen die veel – van het - leven! 
En wat te denken van  al die kinderen die wereldwijd geen onderwijs – kunnen – genieten!  
 
Dat is echt een ramp!  
Kinderen hebben recht op onderwijs en daar zouden wij ons allemaal veel sterker voor moeten maken.  
Vorige week mochten we weer gewoon naar school. En hoe fijn was dat! Natuurlijk ook wat spannend. 
Voor ons maar ook voor de kinderen, merkten we wel. Eigenlijk weer een soort van nieuwe start van 
het schooljaar met alles wat daarbij hoort.  
 
Maar bovenal wat fijn om al die blije gezichten te zien en spelende kinderen weer te ontmoeten. 
Natuurlijk legden we ook even uit waarom de opstelling in het lokaal wat anders is, waarom we per 
groep een eigen stukje schoolplein hebben om te spelen en dat we gespreide pauzes hebben, dat is 

 



logisch. Maar wat zijn kinderen toch fantastisch! Ik zeg altijd en dat meen ik ook: ‘Met kinderen in de 
buurt lukt het ons wel, zij helpen ons.’ En dat is ook echt zo. 
 
Door die blijheid en dat fijne  spelen, merkten we geen corona-stress of spanning, we zagen en zien 
kinderen enthousiast spelen. En natuurlijk hielp het cadeautje ‘winter’  met sneeuw en ijs daar ook een 
beetje bij. ‘Eindelijk eens niet dat praten over dat  corona-gesodejuu’ appte ik een collega-directeur! 
Met excuus voor het taalgebruik…. 
 
U merkt het wel: we zijn zo blij weer gewoon naar school te kunnen gaan en ik hoop dat dat zo kan 
blijven. En dat we niet geconfronteerd worden met de onrust van het verplicht klassikaal thuis moeten 
blijven door de verplichte quarantaine. Daar kijkt niemand naar uit want wij willen allemaal o zo graag 
gewoon naar school. En voorlopig genieten we daar van, en hopelijk nog veel en lang! 
 
Met vriendelijke groet, 
Age Huitema 
 


