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Update corona 
Ondertussen hebben we opnieuw melding gekregen van enkele positieve testresultaten bij leerlingen. Het gaat 
over een leerling uit klas 2a en een leerling uit klas 5b. Beide leerlingen zitten sinds vorige week in quarantaine 
na een hoog risico contact.  
 

Ook in het derde leerjaar heeft vandaag een leerling positief getest. Een aantal leerlingen van het derde leerjaar 
vormen een hoog risico. De betrokken kinderen moeten in quarantaine en worden twee keer getest. Alle andere 
leerlingen van het derde leerjaar zijn laag risico. Voor hen geldt verhoogde waakzaamheid t/m maandag 5 april. 
Als school willen we geen risico’s nemen en trachten we de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te 
beperken. Na overleg met de preventiedienst en het CLB, de directies van scholengemeenschap Jong Markdal 
en het schoolbestuur vzw KOBA Hoogstraten werd besloten om alle leerlingen van het derde leerjaar, voor de 
rest van deze week, preventief met afstandsonderwijs te voorzien.  
We begrijpen dat dit een strenge maatregel is. Toch hopen we hierbij op jullie begrip in het belang van de 
gezondheid van onze leerlingen, leerkrachten en de verdere omgeving.  

 
Nieuwe maatregelen voor het onderwijs 
Deze voormiddag zat het overlegcomité bij elkaar om verdere maatregelen in het kader van de bestrijding van 
het coronavirus te bespreken. Vanavond was er een overlegmoment tussen onderwijsminister Ben Weyts en de 
sociale partners om de praktische organisatie van het onderwijs in de week voor de paasvakantie verder te 
bespreken. Graag geven we jullie via deze weg alvast een kort overzicht van enkele belangrijke beslissingen die 
volgen uit dit overleg.  
 

▪ Kleuters kunnen volgende week naar school komen. Toch doet men, uit begrip voor de situatie van het 
kleuteronderwijs, beroep op ouders om waar mogelijk hun kind thuis op te vangen.  

▪ In de lagere school worden de lessen, zowel fysiek als digitaal, geschorst. Er is geen afstandsonderwijs. 
Deze week is een verlenging van de paasvakantie voor de leerlingen.  

▪ In het lager onderwijs kunnen niet-lesgebonden, digitale activiteiten voor personeelsleden doorgaan 
(oudercontacten, overlegmomenten,…). Leerkrachten zijn beschikbaar en kunnen pedagogische taken 
uitvoeren.  

▪ Er wordt noodopvang voorzien tijdens deze verlengde week vakantie. Meer informatie over de concrete 
aanpak volgt in de loop van de komende dagen.  

▪ In de eerste week na de paasvakantie kunnen er alvast geen meerdaagse uitstappen plaatsvinden. 
 
Wat na de paasvakantie?  
De situatie wordt op de voet gevolgd. Onder voorbehoud van de evolutie van de pandemie is het streefdoel dat 
alle leerlingen van het basis- en secundair onderwijs vanaf maandag 19 april opnieuw 100% contactonderwijs 
volgen. 
 
 

Namens het Scharrelteam willen we jullie graag bedanken voor jullie medewerking en begrip.  

We begrijpen dat deze situatie niet evident is. Samen kijken we uit naar betere tijden.  


