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Geachte mevrouw Vaes. beste Yvonne,
U heeft op ll april 2020 een mail gericht aan het college en de leden van de
gemeenteraad van Weert. In deze mail vraagt u aandacht voor de kwetsbare positie van
kinderen welke verblijven op het AZC in Weert. Via deze brief willen wij reageren op de
inhoud van uw schrijven.

Vanaf het eerste moment is ingezet om de kinderen van het AZC in een veilige situatie
onderwijs te laten volgen. Dat heeft geresulteerd in de oprichting van een school in de
directe nabijheid van de ruimten welke voor het AZCin gebruik zijn genomen. De
kinderen kunnen op een locatie nabij hun verblijf, zonder vervoer, in een veilige
omgeving onderwijs volgen. De inrichting van het onderwijs heeft uitvoering gekregen
met een grote betrokkenheid. In de jaren daarop is deze betrokkenheid steeds gebleven.
Met ontzettend veel inspanning wordt aan nieuwkomers taalonderwijs aangeboden dat
erop gericht is taalachterstand zo snel mogelijk in te lopen.
De inrichting van de school is gekoppeld aan de duur van de overeenkomst welke is
gesloten met COA om in Weert een AZC te huisvesten. De periode van deze
overeenkomst eindigt op 15 september aanstaande.
De reactie van u is geschreven op 11 april 2020. Op dat moment was één van de
afgekondigde ministeriële maatregelen als gevolg van Corona dat het geven van
onderwijs was opgeschort tot een nader te bepalen datum. Inmiddels hebben de scholen
voor het basisonderwijs de deuren heropend. De scholen voor voorLgezet onderwijs
volgen op zéér korte termijn. Daardoor ontstaat een situatie waardoor de kinderen een
schooljaar kunnen afronden met afscheid van hun klasgenoten, meester of juf. Daarmee
ontstaat een veilige rustperiode en een goede manier van afscheid nemen van elkaar
waarvoor u aandacht vraagt.
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Maar naast het afscheid nemen als leerling van de school krijgt de leerling ook te maken
met afscheid als inwoner van het AZC. Een veilige en misschien vertrouwde situatie als
bewoner van het AZC Weert wordt ingeruild voor een andere verblijfssituatie.
Een goede manier van afscheid nemen als inwoner van het AZC Weert en het
overplaatsten naar een verblijf elders in Nederland vraagt op sociaal/emotioneel vlak ook
zeker aandacht.
We merken op dat COA verantwoordelijk is voor de wijze van huisvesting van de
inwoners van het AZC in Weert. Op die manier is COA ook verantwoordelijk voor de

verhulzing van de inwoners daarvan. Dat neemt niet weg dat we in onze overleggen met
het COA aandacht zullen vragen voor een voor de bewoners van het AZC Weert zo goed
mogelijke voorbereiding van verhuizing met daarbij aandacht voor de sociaal/emotionele
gevolgen daarvan. Teker vanuit het perspectief van het kind.
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