Geachte ….
We vinden het erg fijn dat de leerlingen weer naar school kunnen om fysiek les te krijgen en elkaar
en de docenten weer te ontmoeten. Dat er nog steeds maatregelen van kracht zouden zijn was wel
duidelijk, maar naar aanleiding van de brief corona-maatregelen waarin er een beleidsverandering
plaats heeft gevonden heb ik wel aanmerkingen en ook nog vragen.
Binnen het nieuwe beleid wordt er onderscheid gemaakt tussen immuun en niet- immuun.
Het is inmiddels wel duidelijk dat ook personen die volledig gevaccineerd zijn nog steeds besmet
kunnen raken en anderen mensen kunnen infecteren. Dat gevaccineerde leerlingen en leerkrachten
immuun zijn klopt niet.
Daarnaast kunnen leerlingen en leerkrachten een asymptomatische besmetting hebben doorlopen
waardoor ze natuurlijke immuniteit hebben opgebouwd, maar omdat ze niet getest zijn (geen
klachten) kan dat niet aangetoond worden.
Dat er voor leerlingen en leerkrachten die “niet-immuun” zijn andere regels gelden is daarmee niet
gerechtvaardigd.
Het is zorgelijk dat de tweedeling in de maatschappij nu ook vorm begint te krijgen binnen het
onderwijs. Ik heb al van een aantal ouders vernomen dat er in de klas wordt gevraagd of leerlingen
gevaccineerd zijn en indien niet wat de reden daarvoor is. Dit is een kwalijke zaak. Gegevens over
gezondheid, ziekte en eventuele vaccinaties vallen nog steeds onder de AVG. Schoolleiding en
leerkrachten mogen hier niet naar vragen.
Indien leerkrachten zich niet veilig voelen ondanks dat ze zelf gevaccineerd zijn dan is het aan de
schoolleiding om ze daarbij te begeleiden. De verantwoordelijkheid dient niet bij de leerlingen gelegd
te worden.
Er is ook sprake dat de GGD of de sectie biologie met een voorlichting over vaccinaties kan komen op
school. Is dit bij Markenhage ook aan de orde? En zo ja, worden de ouders hierover geïnformeerd?
Mocht dit aan de orde komen dan wordt er naar mijn mening een grens overschreden. Het al dan
niet vaccineren is nog altijd een privé kwestie tussen ouders en kind en het is niet aan het onderwijs
om zich daarin te mengen.
Graag zie ik uw reactie en antwoorden op mijn vragen tegemoet.
Met vriendelijke groet,
….

