
Het seizoen 2021 – 2022 en COVID-19 

Ook dit jaar zullen we weer op een ‘normale’ manier van start gaan. Na een seizoen waarbij we veel 
ervaring hebben opgedaan met COVID-19 en allerlei online mogelijkheden weten we ook dat we 
voorzichtig moeten blijven. Tot op heden is niet te voorspellen hoe de komende tijd eruit komt te 
zien.  

We zullen wel rekening houden met scholen als het gaat om drukkere tijdschema’s ten gevolge van 
het afgelopen COVID-19 jaar. Dat betekent dat de tijdlijn aangepast blijft waardoor er meer tijd is om 
het programma ook volledig uit te voeren in de klas. 

Even wat zaken op een rijtje: 

• Je kunt aan het begin van het schooljaar starten met het programma. De regiofinales vinden 
plaats in december, januari en februari. Check met de planning van de lessen daarom ook 
even hoe dat past bij jouw regiofinale. Het lesmateriaal heeft 12 sessies, tel daar nog een 
extra sessie bij op voor je eigen schoolfinale. Met een sessie per week kom je dan op 13 
lesweken. 

• De vorm van de finales zal afhankelijk zijn van de omstandigheden. We gaan ervan uit dat 
alles weer live zal kunnen, maar dat is echt afhankelijk van wat er kan en mag. Zeker is wel 
dat er altijd een regiofinale is voor de teams. Inmiddels zijn we meer bedreven in de online 
mogelijkheden maar weten we ook dat live met elkaar de strijd aangaan nog altijd het fijnst 
is. Dat zal dan ook ons streven zijn! 

• De Benelux finale zal in maart 2022 plaatsvinden. Ook hier zal de vorm afhankelijk zijn van de 
omstandigheden en heeft live uiteraard onze voorkeur.  

• Over internationale toernooien durven we geen uitspraken te doen. De COVID-19 situatie 
kan per land verschillend zijn en reismogelijkheden zijn er niet altijd. Ook hier: we kunnen 
niets garanderen, ook geen World Festival. 

Kortom: het programma is en blijft een heel goed onderdeel van je lesprogramma en we 
verwelkomen je graag als deelnemende school. Schrijf je daarom in en doe mee!  

 

 


