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KAKELVERS 
NIEUWSBRIEF 28 JUNI 2020 

 
Einde schooljaar 
Het schooljaar loopt op zijn einde. We blikken terug op een bijzonder jaar waarin we ons onverwacht anders 
moesten organiseren in een periode van afstandsonderwijs. Nadien kwam een nieuwe realiteit en kregen 
bubbels, mondmaskers en handen wassen een centrale plaats binnen onze werking. We bedanken alle 
kinderen en ouders om deze periode samen met ons te doorstaan. 
Voor en achter de schermen hebben heel wat mensen ervoor gezorgd dat alles goed verlopen is: leerkrachten, 
preventieadviseurs, medewerkers op het secretariaat, middagmoeders en collega’s van de voor- en naschoolse 
opvang, vrijwilligers van de oversteek, de poetsploeg en klusjesmannen,… Dankjewel voor jullie inzet! 
 

Ondanks de maatregelen trachten we de laatste dagen in een gezellige sfeer af te ronden. Op dinsdag 
verwachten we alle kinderen in een zomerse outfit en/of met een zomers attribuut op school.  
De laatste schooldag is zoals eerder aangegeven een halve dag. Het ophalen van de leerlingen verloopt volgens 
onderstaande regeling. In de namiddag is er geen noodopvang voorzien.  
 

Tijdstip einde 
laatste schooldag 

Kleuterschool Lagere school 

Schoolstraat Speelweide Smalle gangetje Markwijk Sportspeelplaats 

11.30 uur Bijtje Muis Klas 1c Klas 1a Klas 5a en 6a 

11.45 uur Giraf Elmer Klas 2a Klas 1b Klas 5b en 6c 

12.00 uur Rikki Kikker Klas 3a Klas 2b Klas 4a en 6b 

12.15 uur Knorretje Dribbel  Klas 3b Klas 4b en 4c 

 
Proclamaties  
Vrijdag vierden de kleuters van de derde kleuterklas feest, helaas zonder hun mama’s en papa’s dit jaar.  
Toch hebben ze er duidelijk van genoten! Een dikke proficiat voor al deze kapoenen! 
 

      

Maandag organiseren we een “feestelijke fietstocht” voor de leerlingen van het 6de leerjaar en hun ouders. We 
hopen hen een onvergetelijke avond te kunnen bezorgen. Met een warm hart vol mooie herinneringen en veel 
vertrouwen zwaaien we onze leerlingen uit… Volgend jaar gaan ze ieder hun eigen weg. Het gaat jullie goed! 
 
Schooljaar 2020-2021 
De vooruitzichten over de opstart in september zijn hoopgevend. Afgelopen woensdag werd aangekondigd dat 
de maatregelen voor het basisonderwijs versoepeld zullen worden. Wellicht kan onze school op die manier 
voltijds open gaan voor alle leerlingen.  
Afhankelijk van de coronatoestand zullen er verschillende scenario’s gevolgd moeten worden. Er werd een 
kader uitgewerkt aan de hand van kleurcodes. Dit kader moet duidelijkheid bieden over de maatregelen in de 
verschillende fases. Meer informatie hierover volgt nog. We hopen op duidelijke en tijdige richtlijnen, zodat we 
jullie hierover meer kunnen vertellen in de loop van de maand augustus.  
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We starten in september met 8 kleuterklassen en 15 klassen in de lagere school. De klaslijsten, materiaallijsten 
en een eerste versie van de kalender vinden jullie vanaf 1 juli op onze website.  
Bij het opmaken van de klasverdeling bekijken de leerkrachten zoals steeds het totaalbeeld van alle kinderen: 
sociale en emotionele ontwikkeling, taal- en denkontwikkeling, intelligentie van de kinderen,… zodat de sterkte 
van de klassen gelijkmatig is.  
We brengen karakters in rekening, vriendjes of net botsende persoontjes, trekkers en volgers,… Helaas is het 
onmogelijk om rekening te houden met individuele wensen. Alvast bedankt voor jullie begrip.  
 
Uitnodiging kijkdag 
Graag nodigen we jullie uit op donderdag 27 augustus voor onze jaarlijkse kijkdag. Kinderen en ouders kunnen 
op dit moment alvast en kijkje komen nemen in hun nieuwe klas. We heten jullie van harte welkom tussen 18 
en 20 uur. Kleuters die op 1 september instappen en hun ouders zijn welkom tussen 17 en 18 uur. Uiteraard 
blijft dit voorlopig onder voorbehoud. De geldende maatregelen zullen uitwijzen of de organisatie van dit 
moment is toegestaan.   

 
 
Gimme 
Het online communicatieplatform blijft nog beschikbaar tot 15 augustus. Mocht je graag nog foto’s 
downloaden dan blijft dat tot die tijd steeds mogelijk. Nadien worden alle accounts overzet naar de nieuwe 
klasgroepen.  
 
Terugkoppeling ouderbevraging 
Graag willen we jullie bedanken om de tijd te nemen om onze bevraging in te vullen. Binnen het concept van 
‘samen school maken’ is de inbreng van ouders van groot belang. Graag geven we jullie een overzicht van de 
meest aangegeven feedback uit de bevraging.  
Ter voorbereiding van het volgende schooljaar zal de bevraging verder besproken worden met het kernteam en 
de ouderraad. Onze gloednieuwe werkgroep ‘zelfstandigheid’ neemt alle bevindingen rond huiswerkbeleid 
mee. Hierover volgt nog meer informatie.   

 

 
 

Ouders geven aan dat zowel de klas- als de zorgleerkrachten vlot bereikbaar waren tijdens de periode van 
afstandsonderwijs. Meestal kwam er een snelle respons.    
 

Ook over de communicatie op schoolniveau heerst algemeen gezien tevredenheid. De nieuwsbrief bevat 
voldoende en duidelijke informatie. Soms was het ongeduldig wachten op meer nieuws. Door omstandigheden 
was het niet altijd mogelijk om sneller te communiceren. Ouders appreciëren dat er ook gecommuniceerd 
werd als er nog geen duidelijke antwoorden waren.  
 

De filmpjes bij de heropstart van onze school werden als zeer positief ervaren.  
 

 
 

Deze vraag leverde heel wat tegenstrijdige reacties op. Sommige ouders hebben het aanbod als te beperkt 
ervaren. Andere ouders geven aan dat het aanbod intensief en niet altijd haalbaar was.  
Een deel van de ouders is voorstander van de werking met de weekplanningen. Anderen hadden liever meer 
online lessen gezien.  
 

De online klasgesprekken werden vrij laat opgestart. Het persoonlijk contact tussen individuele kinderen en de 
klasleerkracht was hierdoor (zeker in de beginfase) eerder beperkt. We nemen deze feedback mee en zullen bij 
een eventuele tweede golf meer investeren in het persoonlijk contact tussen klasleerkracht en leerlingen.  

Wist je tijdens de periode van lockdown bij wie je terecht kon bij vragen, problemen, bezorgdheden? 
Werd u voldoende op de hoogte gehouden?   
 

 
 

Hoe hebben jullie het inhoudelijk aanbod voor onze leerlingen ervaren in de periode waarin 
afstandsonderwijs werd voorzien?  
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Als school hebben we gekozen voor een gevarieerd aanbod. Een aantal ouders geven de voorkeur aan enkel 
opdrachten voor de vroegere ‘hoofdvakken’ (rekenen en taal). We vinden het belangrijk om trouw te blijven 
aan onze visie op kwaliteitsvol onderwijs. Het nieuwe leerplan stelt tien evenwaardige ontwikkelvelden voorop. 
Het is onze taak om aan al deze ontwikkelvelden voldoende aandacht te besteden, ook in deze periode van 
afstandsonderwijs. 
 

 
 

We vinden het enorm fijn te merken dat ouders Scharrel ervaren als een warme school met een persoonlijke 
aanpak. De brede ontwikkeling van onze leerlingen staat centraal.  
Ook de communicatie tussen school en ouders wordt positief ervaren.  
Ouders merken een goede samenwerking binnen het Scharrelteam. De leerkrachten van onze school worden 
omschreven als vriendelijk, betrokken, actief en geëngageerd.  
Ouders ervaren Scharrel als een vooruitstrevende school die steeds in evolutie blijft.  
 

 
 

Het gebrek aan ruimte blijft onze grootste uitdaging. We zijn ons hiervan bewust. Achter de schermen blijven 
we ons inzetten om zowel op korte, middellange als lange termijn oplossingen te vinden. Omwille van 
vertragingen in het subsidiëringsdossier werd de woning in de Koestraat nog niet in gebruik genomen. Ook wij 
betreuren dit en hebben al het mogelijke gedaan om hier de nodige snelheid in te nemen. Het definitieve 
dossier werd ondertussen goedgekeurd. We hopen in het najaar de werken te kunnen starten zodat we in de 
lente van 2021 zowel de woning als de nieuwe (groene) speelplaats in gebruik kunnen nemen.  
 

Een beperkt aantal ouders geeft aan punten op de groeiwijzer te missen. De toetsen van onze leerlingen (met 
resultaten) worden steeds mee naar huis gegeven. We blijven ouders stimuleren om dit goed op te volgen.  
Uiteraard blijven we ook de komende jaren, vanuit een gedragen visie en overtuiging, investeren in onze 
werking met de groeiwijzers.   

 
 

Graag willen we jullie bedanken voor het vertrouwen dat jullie ons elke dag opnieuw geven.  
We kijken er alvast naar uit om volgend schooljaar samen verder op stap te mogen gaan…  

Het Scharrelteam wenst jullie alvast een fijne, zonnige vakantie toe!  

Wat zijn onze sterke punten als school?  

 

Waarin zien jullie nog groeikansen voor onze school? 

 


