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In het begin van coronacrisis was de school geslo-

ten en ging alles digitaal, maar na de zomerva-

kantie gaat alles weer “normaal”. Natuurlijk dra-

gen we allemaal tijdens de wisseling van de lessen 

een mondkapje. Er is geen lesuitval en ook de 

gymlessen gaan gewoon door. Wanneer een do-

cent thuis zit in quarantaine in afwachting van de 

uitslag van zijn test, hebben we online contact 

met de docent.  

 

Ventilatie 

Tot nu toe is de regel dat alle deuren en ramen 

open moeten staan. Maar dat wordt nu heel erg 

fris. Vorige week zijn er in alle lokalen CO2-meters 

geïnstalleerd. De uitslag is nog niet bekend. De 

kantine is dicht, maar de aula is wel open en daar 

eten we ons brood en zitten net zoals in de klas 

aan tafels. Er zijn ook leerlingen die naar buiten 

gaan, maar dat zijn er steeds minder door het 

koude weer. 

 

Contact met vrienden en familie 

Op school zie ik mijn vrienden. Maar de vrienden 

die al aan het studeren zijn spreek ik online. Met 

grote groepen vrienden samen komen en met 

mijn ouders naar familie gaan is er nu niet bij. 

Mijn opa’s en oma’s heb ik in de coronatijd maar 

een keer gezien. Dat vind ik heel jammer. Mijn 

opa en oma aan de kant van mijn vader wonen in 

Oostenrijk. Om de twee weken hebben we een vi-

deo call met de hele familie. Mijn opa en oma we-

ten hoe je met technologie omgaat, dus dat lukt 

prima. 

 

Sporten en samenkomen 

Ik doe zelf aan aikido, dat is een Japanse vecht-

sport. Aan het begin van de coronacrisis waren de 

lessen stopgezet. Nu trainen we weer tweemaal in 

de week, maar wel met beperkende maatregelen. 

Gamen deed ik al, maar nu misschien wel meer.  

 

De coronaperiode is voor mij tot nu toe best goed 

verlopen. Ik ondervind er weinig hinder van. Maar 

als alles weer mag, wordt het weer een stuk ge-

zelliger. Dan ga ik vaker afspreken met mijn 

vrienden buiten school.  

 

 

 


