
 

 

 

 

 

Aan: alle ‘vaste poolers’ van de PONFlexpool 
 
Wehl, 31 augustus 2020 
 
 
Beste allemaal, 
 
‘Time flies when you are having fun!’  
Van harte hopen we dat deze uitspraak geldt voor jullie afgelopen vakantie. Inmiddels ligt deze 
vakantie ook voor de laatste regio -midden- achter ons en zijn vanaf vandaag alle scholen weer 
begonnen. We hopen dat jullie allemaal een fijne vakantie hebben gehad! 
 
Start schooljaar 
Voor sommige van jullie zal dit schooljaar het eerste schooljaar zijn van je carrière als leerkracht. 
Voor anderen het eerste schooljaar als pooler. Ook zullen er mensen zijn die zich inmiddels ‘ervaren’ 
mogen noemen en misschien de tel al wel een beetje kwijt zijn… Wat voor íedereen zal gelden, is dat 
de start van het schooljaar weer in meer of mindere mate spannend zal zijn; is er meteen al werk? 
Waar mag ik naar toe? Maar ook corona zal hierin z’n weerslag hebben. En niet alleen op het 
onderwijs. Veel zaken in de wereldwijde samenleving zijn onzeker en er leven veel onzekerheden en 
vragen. Vragen waar niet altijd een 100% zeker antwoord op te geven is. We zullen er aan moeten 
wennen dat dit de situatie is. Voor jullie als leerkrachten op veel verschillende scholen willen we je 
adviseren om vooral alle vragen die je hebt te stéllen. Niet altijd zul je een helder antwoord krijgen 
en wellicht zullen antwoorden (en werkwijzen) van scholen onderling verschillen. Weet echter dat 
álle scholen hun best doen om een veilige en verantwoorde werkomgeving te bieden voor hun 
leerlingen en personeel. En dus ook voor jullie. 
 
Contact met PON 
Naast het advies zaken op de scholen bespreekbaar te maken, willen we je ook zeker adviseren om 
contact met ons op te nemen als je (aanvullende) vragen hebt of je zorgen maakt over een situatie 
op een school. Eigenlijk is dat niet anders dan we gewend zijn met elkaar. Kortom: wij zijn er voor 
jullie als dat nodig is! Hierbij een opmerking vanuit onze kant: we missen jullie! In ons werk vinden 
wij het échte contact ontzettend belangrijk en wij halen hier veel energie uit. Je zou kunnen zeggen 
dat het persoonlijke contact dé belangrijkste drijfveer vinden van ons werk. En dat lukt nu vele malen 
minder. Wij zoeken naar alternatieven en gelukkig lukt het om elkaar te ‘spreken’ via WhatsApp, 
email, telefoon en videobellen. Wij vinden deze contacten belangrijk maar vinden ook dat dit het qua 
intensiteit niet haalt bij het échte contact. We kunnen ons voorstellen dat dat voor jullie ook geldt. 
Weet echter dat we momenteel overgeleverd zijn aan de maatregelen, zoals die door de regering zijn 
aangekondigd.  Laten we er met elkaar het beste van maken door elkaar vooral op andere wijzen te 
‘ontmoeten’. Weet dat we er óók in deze tijd voor jullie zijn! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

Startbijeenkomst 
Het afgelopen schooljaar hebben we niet zoals gebruikelijk afgesloten met een gezellige 
slotbijeenkomst. Tevens zijn we dit schooljaar niet gestart met de gebruikelijke startvergaderingen. 
Als alternatief voor deze beide bijeenkomsten wilden we het schooljaar starten met een 
gezamenlijke bijeenkomst. In die bijeenkomst wilden we stilstaan bij diverse pensionado die na  
schooljaar 2019/2020 zijn gestopt met werken (zoals we dat normaal bij de slotbijeenkomst doen) én 
wilden we aftrappen met de gebruikelijke informatie waar we het schooljaar mee starten. Maar 
bovenal wilden we elkaar ontmoeten. Het woord ‘wilden’ komt al een paar keer voorbij dus het 
moge duidelijk zijn; deze bijeenkomst gaat niet door… De onlangs aangescherpte maatregelen en het 
feit dat het qua ontwikkeling van het coronavirus weer de verkeerde kant op gaat, noodzaakten ons 
tot het nemen van dit besluit. We vinden dat we nu té veel kunstgrepen uit moeten voeren en 
bovenal vinden we het ook gewoonweg niet verantwoord om met misschien wel meer dan 150 
mensen bij elkaar te komen. We zullen in de loop van het schooljaar zoeken naar een passend 
alternatief (kerstbijeenkomst?). Hierbij dient te worden opgemerkt dat we met de genoemde 
pensionado op een andere gepaste wijze afscheid zullen nemen van elkaar. De betreffende mensen 
worden hier binnenkort over geïnformeerd. 
 
Tenslotte 
Via deze weg willen we jullie allemaal een heel goed en bovenal gezond schooljaar 2020/2021 toe 
wensen. Laten we er een jaar vol mooie ontmoetingen van maken!! 
 
Met een vriendelijke groet, 
 
Team PONFlexpool 
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