Basisschool Scharrel Minderhout

Ontdek jouw weg onder onze vleugels…

KAKELVERS
NIEUWSBRIEF 28 NOVEMBER 2021
Update corona
Vorige week hebben we jullie op de hoogte gebracht van heel wat besmettingen in onze school. Op dit ogenblik
zitten een aantal leerjaren in quarantaine. We danken alle ouders voor hun begrip en flexibiliteit. We begrijpen
dat dit geen gemakkelijke situatie is en hopen alle kinderen zo snel mogelijk terug op school te mogen
verwelkomen.
Nieuwe maatregelen onderwijs
Het overlegcomité kwam vrijdag vervroegd samen om strengere maatregelen te bepalen die de coronasituatie
moet keren. Ook aan de ministers van onderwijs werd gevraagd om nieuwe maatregelen in overweging te
nemen. Minister Ben Weyts pleegde daarover intussen overleg met de onderwijsministers van de andere
gemeenschappen en met de sociale partners.
Er gelden vanaf maandag 29 november een aantal verstrengingen rond deze onderwerpen:
▪ Scheiden van klasgroepen
▪ Extra-murosactiviteiten
▪ De leraarskamer
▪ Derden op school
▪ Test- en tracingstrategie
Verder blijven de huidige coronamaatregelen in het onderwijs van kracht. Hieronder volgt meer toelichting bij
de nieuwe maatregelen en de gevolgen hiervan voor onze school.
Maximaal scheiden van klasgroepen
Klasdoorbrekende activiteiten (binnen) kunnen niet langer doorgaan.
Dit heeft helaas grote gevolgen voor onze werking:
▪ In de kleuterschool kunnen de kleuters enkel nog spelen in de hoeken in de eigen klas. Dit heeft een
invloed op de kwaliteit van het onderwijs dat we kunnen aanbieden.
▪ De kleuters eten de komende periode opnieuw in de eigen klas.
▪ Ook tijdens zorgmomenten kan er niet klasdoorbrekend gewerkt worden. Kinderen van verschillende
klassen mogen niet langer samenwerken in een groepje.
▪ We bekijken de komende dagen hoe de zwemlessen en de lessen bewegingsopvoeding (eerste leerjaar)
georganiseerd kunnen worden. Tot op heden werd hier nog klasdoorbrekend gewerkt.
▪ Kinderen krijgen een vaste plaats in de klas. Kleuters nemen plaats op een vaste plaats in de kring en
tijdens het eten. In de lagere school hebben leerlingen een vaste plaats in de zithoek en in de klas.
Extra-murosactiviteiten
▪ Eendaagse uitstappen mogen blijven doorgaan. We volgen de regels uit de brede samenleving.
▪ Meerdaagse uitstappen worden geschorst tot aan de kerstvakantie. Dit is voor onze school niet van
toepassing.
De leraarskamer
▪ In de leraarskamer is een CO2-meter aanwezig en blijft de waarde steeds onder 1200 ppm.
▪ De leraarskamer fungeert als werkplek, niet als pauze- of vergaderplek.
Derden op school
▪ De aanwezigheid van derden op school blijft strikt beperkt. Derden zijn uitsluitend welkom indien de
school dit nodig acht om de leerplandoelstellingen te bereiken. Derden dragen verplicht een
mondmasker.
Lees verder op de volgende pagina!
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Sinterklaas en zijn zwarte pieten zijn welkom op school. We herbekijken het draaiboek zodat dit bezoek
zo veilig mogelijk kan plaatsvinden.
Oudercontacten moeten digitaal plaatsvinden. Voor zorggesprekken kan een fysiek oudercontact op
school doorgaan.

Test- en tracingstrategie
▪ CLB’s blijven inzetten op het uitvoeren van het contactonderzoek.
▪ Er komen extra middelen voor de aankoop van zelftesten voor personeelsleden.
▪ Voortaan treedt de noodremprocedure vanaf 3 besmettingen in werking.
Aandachtspunten bij de huidige maatregelen
Ventilatie en verluchting
▪ We blijven maximaal inzetten op verluchting en ventilatie. Zorg voor warme kleding bij de kinderen.
▪ In elk klaslokaal komt een toestel dat de CO2-waarde kan meten. Voor de aankoop worden bijkomende
middelen vrijgemaakt. Onze bestelling werd reeds doorgegeven.
Mondmaskerplicht
▪ De mondmaskerplicht vanaf het 5de leerjaar blijft gelden.
▪ Personeelsleden van de school dragen in de schoolgebouwen een mondmasker.
▪ Tijdens het eten en in de buitenlucht, mag het mondmasker af.
Afstandsonderwijs
▪ Er komt geen algemeen opgelegd afstandsonderwijs.
▪ Scholen kunnen zelf beslissen om strengere maatregelen te nemen en op basis van de lokale situatie
overschakelen op afstandsonderwijs. Als school zullen we steeds, in samenspraak met de
preventiediensten en het schoolbestuur, de pro’s en contra’s afwegen. Indien de veiligheid van de
kinderen en het personeel in het gedrang komt of omwille van organisatorische problemen, kan de
school (of een deel daarvan) tijdelijk gesloten worden.
Nascholingen en professionalisering
Volgende week dinsdag staat er een online navorming op de planning voor onze zorgleerkrachten van de
kleuterschool. Samen gaan ze aan de slag met de analyse van de resultaten van de Koala-testen bij onze 5-jarige
kleuters.
Woensdag volgen de leerkrachten van het zorgteam het tweede deel van de navorming ‘Evalueren en
groeigericht rapporteren’.
Uitstappen en activiteiten deze week
Maandag 29 november 2021
Dinsdag 30 november 2021
Woensdag 1 december 2021
Donderdag 2 december 2021
Vrijdag 3 december 2021

Bezoek bibliotheek Hoogstraten (vijfde leerjaar)
Zitdag CLB (lagere school)
Medisch onderzoek (klas 1c)
Speelgoedmuseum (derde leerjaar)
Bezoek Sinterklaas (kleuter- en lagere school)

Blijf positief, verzorg jullie goed en wees voorzichtig!
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