VOORTGEZET ONDERWIJS REGIO WOERDEN ORGANISEERT OPEN DAGEN ONLINE
Het Wellantcollege Montfoort, het Futura College, het Kalsbeek College en het Minkema College in
Woerden hebben gezamenlijk besloten om de open dagen in januari niet op school maar volledig
online te organiseren. Hiermee volgen zij het dringende advies van het ministerie van Onderwijs
en de VO-raad.
Normaliter bezoeken in januari duizenden leerlingen (en hun ouders) uit het basisonderwijs de open
dagen van middelbare scholen om kennis te maken met de verschillende mogelijkheden binnen het
voortgezet onderwijs in de regio. Mede op grond van de open dag bepalen de leerlingen hun
schoolkeuze. Door de coronamaatregelen is de kans echter zeer klein dat scholen in het nieuwe
kalenderjaar grote groepen mensen in hun school mogen ontvangen. “We hebben daarom in goed
overleg met alle scholen in de regio afgesproken om géén open dagen in het schoolgebouw te
organiseren, maar uit te wijken naar online activiteiten”, aldus Cor van Dalen, bestuurder van het
Kalsbeek College. Enige uitzondering hierop is mogelijk het Futura College. “Gezien de specifieke
aard van het praktijkonderwijs is fysieke kennismaking wenselijk. Daarom onderzoeken we of er
maatwerk mogelijk is voor aanstaande praktijkschoolleerlingen”, zegt André Dokman, bestuurder
Futura College.
“We vinden het natuurlijk ontzettend jammer dat we de toekomstige leerlingen met ouders niet op
onze open dagen kunnen ontvangen, maar we moeten de veiligheid en gezondheid van ouders,
leerlingen en natuurlijk ook onze eigen medewerkers in acht nemen en dan is een dergelijk grote
samenkomst van mensen simpelweg niet te organiseren”, aldus Wilma van Roomen, bestuurder
Wellantcollege Montfoort.
Dit neemt echter niet weg dat de scholen van alles gaan ontplooien om basisschoolleerlingen alsnog
op een leuke manier te laten kennismaken. Mark de Haas, bestuurder Minkema College: “Ook online
kun je op creatieve wijze je school introduceren. Uiteraard kun je met presentaties en filmpjes veel
vertellen en laten zien, maar elke school zal proberen om ook écht de sfeer en het ‘gevoel’ van de
eigen school goed over te brengen.”
Jaarlijks stemmen de middelbare scholen in de regio hun open dagen op elkaar af en dat gebeurt
ook voor de online activiteiten die georganiseerd gaan worden: het Minkema College introduceert
de school in de week van 11 januari, vervolgens zijn het Futura College en het Kalsbeek College aan
de beurt (week van 18 januari) en het Wellantcollege Montfoort sluit af in de week van 25 januari.
De exacte invulling van deze online activiteiten maken de scholen de komende weken bekend op
hun website en social kanalen. Mocht de situatie in januari toch meer coronaproof zijn, dan gaan de
scholen opnieuw met elkaar in gesprek over de mogelijkheden van fysieke open dagen.
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