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CORONAVIRUS

Basisschool Meander in Brunssum
gesloten

Basisschool Meander in Brunssum, met zo’n driehonderd leerlingen, is tot nader
order gesloten. Vorige week bleek dat zeker twee leerkrachten besmet waren
met het virus Covid-19.

DOOR JOS ADRIAENS

„Na die melding op woensdagavond hebben we in overleg met de GGD besloten de
school donderdag volledig te sluiten”, zegt bestuurster Kiki Huijnen van Movare, de
stichting waar Meander onder valt.
Op vijf gezinnen na wisten de leerkrachten nog diezelfde avond de ouders van de circa
driehonderd kinderen tijdig te informeren. Sinds donderdag krijgen de leerlingen
digitaal onderwijs. Kinderen die niet over een computer of de vereiste software
beschikken, konden vrijdag op school een lespakket afhalen. „Wat dat betreft kwam
onze eerdere ervaring met De Veldhof goed van pas”, zegt Huijnen. Deze school in de
Kerkraadse buurt Eygelshoven, die ook onder Movare valt, moest in mei als eerste
basisschool in Nederland dicht vanwege coronabesmettingen bij vijf personeelsleden.
Van de nu gesloten school in Brunssum heeft bijna het voltallige team inmiddels een
coronatest gehad. De leerkrachten die positief testten, zitten nog in quarantaine.
Huijnen hoopt dat de eerste helft van deze week duidelijk wordt of niemand meer
positief is. „Als de school nog niet volledig open kan, is gedeeltelijke heropening
wellicht een optie.”
De aanwezigheid van schakelklassen op Meander is een extra reden geweest om over
te gaan tot volledige sluiting. In die klassen krijgen kinderen uit verschillende groepen
bijvoorbeeld extra taal- of rekenonderwijs. Huijnen: „Zij lopen door de hele school. Al
snel werd duidelijk dat we door het contact tussen leraren en kinderen te weinig
personeel over hadden om de school te kunnen openhouden.”
Extra sneu voor de kinderen uit de groepen 1 tot en met 5 is dat zij uitgerekend op de
dag van de sluiting zouden worden verrast. Vanwege corona had Sinterklaas buiten
schooltijd Meander bezocht en snoep achtergelaten voor alle leerlingen die hun
schoen hadden gezet.
„Daar weet de school vast wel iets op te verzinnen”, reageert Huijnen.


