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Middelbare scholieren over corona
door wat ze nu missen wat ze
heel graag willen gaan doen.

In de krant van april heeft u kunnen lezen hoe kinderen in de
basisschoolleeftijd over de coronacrisis denken. Vanaf 11 mei
mochten zij weer naar school. De middelbare scholen blijven nog
wat langer dicht. Zij mogen op 1 juni weer open. Wij peilden hoe de
leerlingen van de Buitenposter scholen voor voortgezet onderwijs
over corona en school denken.
De enquête werd ingevuld door
ruim 300 jongeren. De respons
was hoger dan we hadden
voorzien. Door een technische
beperking hebben we circa 200
enquêtes kunnen verwerken
(75 jongens en 129 meisjes), gelijk verdeeld over Nordwin College (NC) en Lauwers College (LC).
Een kwart van de deelnemers
woont in Buitenpost. Ruim de
helft zit op het vmbo, ruim 20%
op havo en eveneens ruim 20%
op vwo. De bovenbouw was
twee keer zo sterk vertegenwoordigd als de onderbouw.

Vrienden en vriendinnen werden het meest gemist. Zo’n
90% van de tieners ziet ze minder dan voorheen en maar 2%
ziet ze vaker. Sommigen mogen
helemaal niet afspreken omdat
zij zelf of een familielid tot de
risicogroep behoort.

Hier is geen verschil tussen beide
scholen. Leraren worden slechts
door 8% gemist en de lessen
door 16%. Jongens missen lessen twee keer zo veel als meisjes. Op het NC worden de lessen
door 1 op de 5 leerlingen gemist,
op het LC door 1 op de 10.

Van de deelnemers aan de enquête had de helft een bijbaan
toen de crisis begon (NC 39%,
LC 57%). Daarvan werkt 61% tijdens de crisis meer, en 8% helemaal niet.

Ruim vier op de tien kinderen
kan thuis goed werken voor
school, bij LC beter dan bij NC.
Een even groot aantal antwoordt
soms wel, soms niet.
Een derde van de leerlingen
werkt thuis meer aan school dan
in de normale situatie, twee derde doet minder aan het schoolwerk.

Een kwart van de scholieren vindt
het jammer niet naar school te
kunnen gaan (NC 35%, LC 19%).
Een kwart vindt het niet jammer
en de andere helft soms jammer.
Wat opvalt is dat twee keer zoveel meisjes als jongens school
missen. Toch wil 60% van de
scholieren dat de scholen weer
opengaan. Sommigen willen wel
weer naar school, maar vinden
het nu nog niet verantwoord.
Door bijna alle scholieren (95%)
worden vrienden en vriendinnen
het meest gemist, door meisjes
nog iets meer dan door jongens.

Hieronder een selectie uit de
open en onbevangen reacties
die we ontvingen:
“Ik hoop dat we niet mensenschuw worden met z’n allen.
Het is mooi om te zien hoe we
tot creatieve oplossingen komen
met elkaar.”
“Ik ben ontzettend trots op alle
docenten die er nu heel erg hard
aan werken om ons les te kunnen geven. Het zijn helden.”
“Onze school is er ontzettend
slecht mee omgegaan en communiceert totaal niet met ons. Of
veel te laat. Leraren geven bijna
geen online les en zijn niet bepaald behulpzaam.”
“Je mist vrienden en de gezelligheid wel en ook de leuke evene-

Toetsweken en examens worden
nu anders georganiseerd dan
voor de crisis. Van alle scholieren maakt 20% zich daar zorgen
over, 30% doet dat soms en 50%
maakt zich geen zorgen.
Een op de tien scholieren denkt
dat de coronacrisis gevolgen
heeft voor de studiekeuze. Dat
komt vooral doordat open dagen en meeloopdagen niet doorgaan. Anderen ontdekken juist
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Bijna iedereen hoopt dat de
crisis snel voorbij is, zodat de
sociale contacten weer opgepakt
kunnen worden en leuke dingen,
zoals examenfeesten en uitgaan,
weer door kunnen gaan.

Van de ondervraagde scholieren
hadden er 97 een bijbaan toen de
crisis begon.
De horeca en verschillende winkels
sloten. Vakkenvullen werd een
vitaal beroep in een tijd dat mensen
gingen hamsteren.
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“Ik mis het ritme. Voor jongeren
is het lastig, maar voor ouderen
is het moeilijker.”
“Jammer dat je de ervaring van
het eindexamen mist.”
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menten zoals Mattheüs Passion,
LSD en cultuurweek.”
“Op school heb je sociale contacten die je thuis mist. Maar thuis
hoef je niet naar uitleggen te
luisteren die je wel snapt.
“Onze school heeft er erg lang
over gedaan om met opdrachten
en oplossingen te komen. Ook
de communicatie was matig.”
“De diploma’s van 2019/2020 zijn
nu waardeloos, en deze leerlingen zullen minder snel een baan
vinden denk ik.”

Hoe vind je het dat de
eindexamens niet doorgaan?
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Meest genoemde bezigheden in de vrije tijd. Hoe groter het woord, hoe vaker
het genoemd is.
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Dit jaar zouden 64 van de ondervraagde
scholieren (31%) eindexamen hebben gedaan.
De antwoorden hierboven hebben alleen
betrekking op de examenkandidaten.
Argumenten waarom het al dan niet goed is
dat de centrale eindexamens niet doorgaan
werden niet gegeven.
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Persoonlijke ervaring
Mijn naam is Justine van der Wal. Ik ben
17 jaar en zit op het Lauwers College Buitenpost in Havo 5. Examenjaar dus.
Na de persconferentie van onze minister-president op 15 maart wist ik al gelijk
dat het examen er dit jaar heel anders uit
zou gaan zien. Ik was druk bezig met het
voorbereiden van de laatste toetsweek.
Ook stond het Openbaar MuziekTentamen
(OMT) gepland. Het OMT is een avond vol
muziek en entertainment. Voor het OMT
moet je erg veel oefenen, want het is namelijk een tentamen en daar krijg je dus
een cijfer voor. Op zo’n avond kan je veel
variatie in muziek verwachten, van Queen
tot ABBA. Het OMT was echt iets waar ik
naar uit keek met mijn vrienden, maar helaas ging het niet door. Het is jammer om

zo’n geweldige ervaring te missen, door
het coronavirus.
Er was veel onduidelijkheid over de toetsen die nog gemaakt moesten worden
en over het Centraal Eindexamen. Op
23 maart kreeg ik te horen dat de centrale eindexamens niet doorgingen, waardoor de Laatste Schooldag (LSD) ook in
het water viel. Omdat de examens niet
door gaan mis je de spanning om in de
gymzaal een examen te maken. Je mist
je vrienden waarmee je deze periode zou
doorkomen. Je mist het verlossende telefoontje, of je bent geslaagd, gezakt, of dat
je een herkansing hebt.
Wel heb ik ervaren dat school erg zijn best
doet en iedereen steunt. School heeft veel
mailtjes gestuurd om ons op de hoogte

te houden en te proberen wat duidelijkheid te geven in deze roerige tijd. Docenten hebben ons door middel van online
lessen opdrachten gegeven die we thuis
moesten maken. Dat geeft enige regelmaat in de week en daardoor heb je het
gevoel dat je toch naar het einde toewerkt.
Wel was de motivatie soms ver te zoeken
en moest ik mezelf even toespreken. Gelukkig had ik thuis ook veel steun van mijn
ouders en zussen.
Ondanks alles blijven we relativeren en is
de situatie nou een keer zoals die is. Gezondheid is het allerbelangrijkste. En ik
hoop dat iedereen die nu in het examenjaar zit zal slagen.
Justine van der Wal

