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’Meer hulpsinterklazen beschikbaar dan invalkrachten’
Van onze verslaggevers

Amsterdam n Ondanks corona en
de onzekere vooruitzichten, vieren
vrijwel alle basisscholen dit jaar
sinterklaas op de een of andere manier, zo is op te maken uit reacties
uit het onderwijs.
De scholen spelen in elk geval op
zeker door rekening te houden met
het ergste scenario. ,,We gaan geen
gekke dingen doen. De sint is al

binnen in het gebouw. Anders heb
je toch het risico dat er te veel ouders samenkomen’’, zegt de directeur van een school in Monnickendam.
Sommige scholen overwegen om
daar niet op te gaan wachten. ,,Misschien moeten we maar gewoon op
safe spelen en dit jaar een keer overslaan’’, zegt een leerkracht van basisschool Theo Thijssen in Westknollendam in de Zaanstreek.
,,Dan belt de sint in via een digitale

verbinding, een talentenshow en
surprises.’’ Sommige scholen hebben te maken met uitvallende sinterklazen. Daar wordt creatief mee
omgegaan. ,,We kunnen altijd nog
een conciërge in een sinterklaaspak
hijsen.’’
Op twee scholen in Velserbroek
hebben ze al rekening gehouden
met het ergste scenario. Daar is ook
een invalsint op de achterhand beschikbaar, zegt de directeur.
Het sintprobleem is nog niet zo

erg als het nijpende personeelstekort, constateert een schoolbestuurder in Anna Paulowna. ,,Ik
heb het idee dat er meer hulpsinterklazen zijn dan invalleerkrachten.’’
Een rustige omgeving is het beste voor sint, vindt een andere
schoolbestuurder uit Schagen.
,,Zo’n oude man moet je überhaupt
niet met veel mensen in een ruimte
zetten nu.’’
Coronaproof betekent bij de

Haarlemse scholenstichting Jong
Leren dat sint en piet bij elke groep
een nieuw paar handschoenen aantrekken. En alle traktaties zijn
voorverpakt.
En hoe zit het met afstand houden? ,,Leraren hoeven geen afstand
te houden tot de leerlingen. Sint en
piet moeten wel afstand houden.
Dat lossen we op door de stoel van
sinterklaas wat verder weg van de
kring te zetten’’, zegt een Heemskerkse schooldirecteur.

Rijd toch niet stilletjes ons schooltje voorbij
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Madrid n Besmette leerkrachten,
scholen die dicht moeten vanwege
corona. Virus of niet: sinterklaas
komt er weer aan. Dit jaar maar
even overslaan op de basisschool of
toch alles op alles zetten om het
feest op school door te laten gaan?
Pedagoog Marcel van Herpen volgt
de discussie die op alle scholen
speelt met belangstelling. Hoe
cruciaal is het sinterklaasfeest op
de basisschool, misschien maar een
jaartje overslaan? „Corona veroorzaakt veel ellende. Doden, ernstig
zieke mensen, bedrijven vallen om.
Dan kan je zeggen: hoe belangrijk
is het nou eigenlijk? Maar vanuit
het perspectief van een kind is het
groot leed.”
Het jaarlijkse feest is ontzettend
belangrijk, stelt de pedagoog die in
Uitgeest en Noord-Brabant woont.
„Zeker voor kinderen”, gaat hij
verder. „Door het jaarlijkse sinterklaasfeest leren we routines opbouwen. Rituelen zijn belangrijk om
patronen aan te leren in ons leven.”
Als kinderen ze op school leren,
dan gaan ze die later als ze zelf
kinderen hebben ook doen. „Sinterklaas op school is dus meer dan
een simpel kinderfeestje.”
Dit jaar is alles anders. Was het
organiseren van sinterklaas op
scholen altijd al een arbeidsintensief klusje, nu is het een megaklus.
Mag het überhaupt wel doorgaan?
En hoe dan?
Zonder enige schroom kan een
hulpsinterklaas worden ingezet,
die als achtervang dient van de
’echte’ sint als die onverhoopt
omvalt met corona. Van Herpen:
„Wat mij betreft moet het sinterklaasfeest op school hoe dan ook
doorgaan. Sint is voor de kinderen
toch een held. Een held gaat niet in
quarantaine. Bedenk dus met collega’s en ouders zoveel mogelijk
varianten.” Dat veel scholen aangeven dat ze sowieso sinterklaas
vieren, stelt Van Herpen gerust.
„Gelukkig dat de meeste scholen
dit feest laten doorgaan. Er wordt
al zoveel geschrapt”, zegt hij.

Magisch
Scholen hoeven zich geen zorgen
te maken dat kinderen van de leg
raken, mocht het oplaaiende virus
het draaiboek totaal in de war
schoppen. „Sinterklaas is voor
kinderen een magische wereld. Het
voordeel is dat je die dus naar
believen kunt manipuleren om zo
kinderen mee te nemen in het
nieuwe verhaal dat op dat moment
’toevallig’ goed uitkomt.”
Hoewel kinderen op de basis-

Geen spectaculaire intocht op school dit jaar.
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school formeel geen afstand meer
hoeven te houden, kan het wel een
raar verhaal zijn. Thuis krijgen ze
te horen dat ze moeten oppassen
met oudere mensen zoals opa en
oma, maar dan wel op schoot bij de
sint? Van Herpen: „Het is dan wel
een magische wereld, maar hou het
verhaal wel consequent. Dus zeg
tegen kinderen dat sint een oude
kwetsbare man is dus dat ze niet
op schoot mogen en dat ze afstand
moeten houden.”
Een staf van anderhalve meter
om de kindertjes op afstand te
houden, is dat een idee? „Ja verzin
maar raak. En: laat de staf ontsmetten waar de kinderen bij zijn.”
Stel dat de situatie echt nijpend
wordt en het feest niet kan doorgaan op school, wat dan? Van Herpen: „Leg uit dat sinterklaas niet
kan komen vanwege corona. Laat
ze vervolgens nadenken welke
oplossingen ze zelf kunnen verzin-

nen. ’Sint mag niet in hetzelfde
lokaal komen omdat hij in de risicogroep valt, hoe gaan we dat oplossen?’ Of sint ook aan beeldbellen doet? Natuurlijk! Dus dat is
helemaal niet raar. Zelfs een harde
lockdown is dus geen excuus om
niks te doen als school.”
Coronasint maakt ook meteen
korte metten met een ander heikel
punt. De discussie over de kleur
van Zwarte Piet. Van Herpen: „Alle
pieten een mondkapje op. Laat de
kinderen maar bepalen wat voor
kapje het moet worden en niet de
volwassenen.”

No nonsense
Vindt Van Herpen dat sinterklaas
op school hoe dan ook moet doorgaan, gepensioneerd schooldirecteur Frank Voskuilen uit Hoofddorp ziet dat anders. Hij stelde tien
jaar geleden met een collega het
’Manifest van de no nonsenseschool’ op. Kort samengevat:
schrap alle tierelantijnen op de
basisschool die niks met onderwijs
te maken hebben. Van Voskuilen
hoeft sinterklaas helemaal niet
gevierd te worden op school. „Veel
leuke dingen worden nu geschrapt,
dus ook sinterklaas. Voor de kinderen is het even door de zure appel
heen bijten, maar ze krijgen er echt
geen trauma van. Laat ze lekker
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Hoe vier je veilig sinterklaas?
Amsterdam n Hoe vier je een
veilig sinterklaasfeest op school?
1) Doe het in verschillende rondes. Zo voorkom je dat te veel volwassenen bij elkaar komen. Onderwijsinstellingen hoeven zich
trouwens formeel niet te houden
aan het maximum van dertig personen in een binnenruimte.
2) Jammer voor de kinderen
maar dit jaar geen gegraai in een
grote bak met pepernoten. Dat is
natuurlijk vragen om een coronabrandhaard. Een betere optie: een
(schoon) zakje lekkernijen voor
elke kinderhand.
thuis sinterklaas vieren.”
Voskuilen vindt dat het kinderfeest sowieso niet op school thuishoort, ook als er geen corona is.
’Als je de energie die vrijkomt
wanneer je deze activiteiten weglaat, steekt in onderwijs, worden
vakken als rekenen en taal ook
weer leuk. De kinderen worden er
een stuk rustiger van’, is te lezen in
het manifest.
Voskuilen: „Je zou kunnen zeggen dat we door corona eindelijk

3) Ook met videobellen kan sinterklaas gewoon voorlezen uit
het grote boek, zelfs bij een lockdown. Sterker nog, hij kan het
boek prima laten zien op het
beeldscherm bij de kinderen
thuis zodat ze kunnen meelezen
(scherm delen).
4) Gratis tip: laat sinterklaas
spelen door een leerkracht.
Mocht de goedheiligman tegen
een snotneus aanlopen, dan
krijgt hij in elk geval voorrang bij
de teststraat, als de schoolleider
’sint’ tenminste als onmisbaar betitelt.
Zie ook: www.sintenkerst.nl

ons manifest kunnen verwezenlijken. Als school word je overspoeld
met goedbedoelde initiatieven
zoals filosofie op school of een
plaatselijke sportschoolhouder die
speciale lessen wil geven. Ik denk
dat dat nu even minder gebeurt op
scholen. Die hebben hun handen al
vol aan het runnen van de school
in coronatijd.” Maar geen misverstand, benadrukt Voskuilen: „Ik
heb natuurlijk niks tegen het sinterklaasfeest.’’

