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KAKELVERS 
NIEUWSBRIEF 3 MEI 2020 

 
Leren op afstand 
Wat zijn jullie goed aan het werk! Een dikke pluim voor al onze leerlingen en hun ouders die zich dagelijks 
inzetten om het afstandsonderwijs te doen slagen.  
 

          
 
Ook deze week zullen er per leerjaar een aantal weekplanningen en werkbundels klaarliggen op school. Mocht 
je niet in de mogelijkheid zijn om de materialen af te drukken, aarzel dan niet om het oefenmateriaal op te 
halen bij het secretariaat (tijdens de schooluren). We vragen jullie om buiten te wachten en rekening te 
houden met de maatregelen (afstand en hygiëne).   

 

Nieuw! We merken dat heel wat kinderen het contact met hun klasgenootjes en leerkracht(en) erg 
missen. Deze week staat in elk leerjaar van de lagere school een digitaal klasgesprek op de planning.  
In de week van 11 mei zal dit ook worden opgestart in de kleuterschool. Wat kijken we hier naar uit!  

 
Veilig opnieuw starten 
De veiligheid van onze leerlingen en ons personeel is het allerbelangrijkste. De afgelopen dagen werd er hard 
gewerkt aan een plan van aanpak voor de herstart van onze school.  In dit scenario voorzien we halve lesdagen 
voor het eerste, tweede en zesde leerjaar. We gingen hiervoor in overleg met onze preventieadviseurs, het 
schoolbestuur, de scholengemeenschap en het kernteam van onze school.  
Het proces dat doorlopen moet worden alvorens beslist kan worden of de school open mag, moet zeer 
gewetensvol worden gevolgd. Het betreft een strikte procedure waarbij verschillende stappen gevolgd moeten 
worden. Er dient een gedetailleerde risicoanalyse uitgewerkt te worden die moet worden goedgekeurd  door 
verschillende partijen. Het volledige dossier wordt deze week voorgelegd aan het schoolbestuur. Pas als het 
bestuur akkoord geeft, kunnen we met zekerheid zeggen dat de school kan en mag opengaan en onder welke 
voorwaarden. Voor meer gedetailleerde informatie moeten we jullie nog even om geduld vragen. 
 

We laten jullie zo snel mogelijk weten: 
 Of we veilig kunnen herstarten.  
 Wanneer we kunnen herstarten. 
 Welke maatregelen we nemen zodat je kind veilig naar school kan.  
 Welke leerjaren opnieuw kunnen starten en wanneer ze lessen op school volgen.  
 Welke leerjaren niet herstarten en hoe zij verder werken. 
 Hoe we de opvang blijven organiseren.  
 Hoe we dit schooljaar verder afronden.  
 Wat dit voor jou en je kind betekent.  

 
Wat kan je nu als ouder doen?  
Je kind krijgt zeker tot en met 14 mei (nieuwe) leerstof via ‘preteaching’. Zo kan je kind blijven leren. Help je 
kind bij het plannen van de taken doorheen de dag. Zorg voor structuur en rust.  
Zorg daarnaast voor voldoende ontspanning, ook voor jezelf. We weten dat het niet gemakkelijk is en merken 
dat jullie je uiterste best doen, dat is meer dan voldoende.  
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Noodopvang 
We willen alle ouders die tot op heden opvang voorzien hebben voor hun kinderen enorm bedanken. We 
beseffen dat het niet evident is om van thuis uit te werken, het huishouden te doen en daarnaast tijd te maken 
voor je kind(eren).  
 

Graag willen we benadrukken dat we nog steeds vragen om kinderen zoveel mogelijk thuis op te vangen. Tot 
hier toe is dit heel goed gegaan. We willen jullie daar oprecht voor bedanken en hopen ook in de komende 
weken te kunnen rekenen op jullie hulp. Samen kunnen we dit aan!  
 
Heb je vragen? 
Aarzel niet om de zorg- of klasleerkracht van uw kind(eren) te contacteren indien u vragen of bedenkingen 
heeft. Zoals steeds staan we paraat om de kinderen te begeleiden en ondersteunen waar mogelijk.  
 
 

We beseffen dat er veel geduld en flexibiliteit van ouders wordt gevraagd. 
Blijf goed voor onze kinderen zorgen… 

Geef hen voldoende de kans om te spreken over hoe ze dit alles beleven.  
Heb begrip voor momenten waarop ze het even moeilijk hebben. 

 Een dikke pluim en een warme knuffel van het Scharrelteam! 
 

 
 

 
 

 

 
 

 


