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Beste meneer W.J. Wildeboer, 

Op 8 april heeft u een schriftelijke vraag gesteld betreffende 'zoekgeraakte 
basisschoolleerlingen' door de coronacrisis in deze gemeente. In deze brief leest u ons 
antwoord. 

Statistisch gezien zouden er van die "zoekgeraakte basisschoolleerlingen" ca. 6 in onze 
gemeente moeten wonen. Hoe verhoudt zich dat tot de werkelijkheid, wat is eraan gedaan 
en hoeveel van die leerlingen zijn inmiddels "opgespoord"? 

Er zijn in Harlingen geen signalen van zoekgeraakte leerlingen. Wel zijn er leerlingen die niet 
mee doen aan thuisonderwijs of (gedeeltelijk) ontbreken bij online lessen. Met deze 
leerlingen en hun ouders wordt contact gezocht. Soms verslapen ze zich, weten ze niet 
binnen te komen in de les of hebben geen zin. Het is niet zo dat er leerlingen bij alle lessen 
ontbreken. 

Vrijwel alle scholen hebben een programma op afstand ontwikkeld voor hun leerlingen. Hier 
hebben scholen hard aan gewerkt, met als doel leerlingen geen achterstanden op te laten 
lopen. Het is belangrijk dat leerlingen hier aan deelnemen. Wanneer de school constateert 
dat een leerling het programma niet volgt neemt de school contact op met de ouders en/of 
leerling om te onderzoeken waarom de leerling het programma niet volgt. 

Er is goed contact met de scholen, die de groep kwetsbare kinderen/jongeren goed in beeld 
hebben. Mochten er zaken niet goed gaan dan kan school dit melden en kan er contact 
gezocht worden met het gebiedsteams, GGD of andere betrokken instanties. Sommige 
leerlingen zijn ook dagdelen op school. 
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We vertrouwen erop dat we uw vraag middels deze brief voldoende hebben beantwoord. 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Harlingen 
de secretaris, de Burgemeester, 
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