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Utrecht, 10 oktober 2020 
 
 
Beste leerlingen en ouders/verzorgers van UniC,  
 
Na deze zomer gingen we vol goede moed het nieuwe schooljaar in: gelukkig weer fysiek onderwijs op 
school! Nu, zes weken later, zitten we alweer middenin de “tweede golf” van corona. We worden weer 
geconfronteerd met allerlei coronamaatregelen en alle onzekerheid die dat met zich meebrengt.   
Op 2 oktober stuurden wij een brief, met daarin alle maatregelen die we nemen, en wat we van jullie 
vragen. Daaronder het dragen van mondkapjes als je je verplaatst binnen de school en tijdens de 
pauzes als je niet eet of drinkt. Op maandag zagen wij gelukkig dat het merendeel van de leerlingen 
hier gevolg aan gaf. Maar aan het einde van de week was er nog maar een hele kleine groep over. Dat 
kunnen en mogen we toch niet laten gebeuren?  
 
Het kenmerk van een crisis is dat we vooraf nooit precies weten wat we moeten doen om deze 
te bestrijden. De snelheid van het virus maakt ook dat de maatregelen vaak nog lang niet perfect zijn 
en ruimte voor interpretatie laten. Dat maakt het alleen maar lastiger om daar samen in op te trekken. 
Maar het is nou eenmaal een feit dat het aantal coronabesmettingen in Nederland in een hoog tempo 
oploopt, en dat scholen daar helaas niet aan kunnen ontsnappen.  
 
We moeten juist dit moment aangrijpen om met z’n allen een belangrijk gesprek te voeren. Niet over 
de vraag wie er gelijk heeft en niet over de vraag of deze maatregelen terecht zijn. Maar over vragen 
als: wat doe jij met die vriend van je, die bang is om besmet te raken of om anderen te besmetten? 
Met die docent, die ondanks zijn angst voor zijn eigen gezin en geliefden, er toch elke dag voor zijn 
leerlingen wil zijn? Met die conciërge die vindt dat je soms te dichtbij komt? En wat doe je met iemand 
uit je omgeving die boos, ongerust, verward of verdrietig is? Kan jij daar ook je verantwoordelijkheid 
voor nemen? En hoe doe je dat dan?  
 
Schoolleiding, docenten, ondersteunend personeel en alle geledingen van de medezeggenschapsraad 
doen een dringend beroep op ouders en leerlingen om met elkaar in gesprek te gaan over het goed 
opvolgen van alle maatregelen tegen de verdere verspreiding van corona. In het bijzonder het dragen 
van mondkapjes op UniC. Ondanks dat het dragen ervan wellicht vervelend of onprettig is, het voelt 
als inleveren van vrijheid, of dat er nog altijd discussie is over de effectiviteit van het dragen van 
mondkapjes. Waarom zouden we het wél moeten doen? Gewoon omdat het, hopelijk, de kans iets 
vergroot dat onze school open kan blijven, dat we zo min mogelijk besmettingen erbij krijgen en dat 
de leerlingen zo lang mogelijk fysiek onderwijs kunnen volgen.  
 
Wij willen dat je vaak je handen wast, afstand bewaart tussen jezelf en docenten, en een 
mondkapje draagt waar het afstand houden lastig gaat, in ieder geval gedurende de pauzes en 
leswisselingen. En laten we met elkaar in gesprek gaan over hoe we rekening kunnen houden met 
elkaar. Laten we het samen doen in het belang van onze leerlingen, onze docenten, onze ouders en 
grootouders, onze geliefden en iedereen in onze omgeving om wie wij geven.  
UniC zou UniC niet zijn, als we ook hier niet een positieve draai aan weten te geven. Voor 
nu: pas goed op jezelf en elkaar!  
 
Met vriendelijke groeten,  
 
Daan Wijga, Personeelsgeleding medezeggenschapsraad UniC 
Stach van der Ree, Leerlingengeleding medezeggenschapsraad UniC 
Maarten Stal, Oudergeleding medezeggenschapsraad UniC 
Merlijn Verstaeten, Rector UniC  


