Basisschool Scharrel Minderhout

Ontdek jouw weg onder onze vleugels…

KAKELVERS
NIEUWSBRIEF 19 SEPTEMBER 2021
Eerste communie
Ze hebben er lang op moeten wachten… Afgelopen zaterdag was het dan eindelijk zover! Een dikke proficiat aan
de kinderen die afgelopen zaterdag het feest van de Eerste communie vierden.

Werking en aanpak besmettingen corona
De afgelopen week hebben we een plan van aanpak uitgewerkt in geval van besmettingen in onze school. Deze
werking is afgestemd op de gewijzigde procedure rond het contactonderzoek op basis van de nieuwe richtlijnen
vanuit de overheid.
Het CLB blijft de risicoanalyse doen en brengt de risicocontacten (hoog en laag) in kaart. Vanuit de school zal er
via het online communicatieplatform Gimme steeds een stand van zaken gegeven worden.
Hoog risicocontacten worden telefonisch gecontacteerd door de school en via het callcenter van de overheid.
Het callcenter zal, op basis van ieders specifieke situatie, de nodig maatregelen overlopen. Elk hoog risicocontact
ontvangt vervolgens een quarantainecertificaat dat aan de school moet bezorgd worden.
BELANGRIJK!
Bij een positief testresultaat vragen we om dit te melden via corona@scharrel.be.
We hopen in het nieuwe schooljaar zoveel mogelijk gespaard te blijven van het virus. We zijn in ieder geval goed
voorbereid mocht er zich een situatie voordoen.
Poorten lagere school
We merken op dat heel wat leerlingen van de lagere school te vroeg op school zijn. De schoolpoorten gaan ’s
ochtends open om 08.25 uur. Kinderen die voor die tijd aankomen op school, moeten naar de voorschoolse
opvang. Mogen we jullie vragen om hier rekening mee te houden? Alvast bedankt!
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Digisprong
Wellicht hebben jullie in de media reeds vernomen dat onderwijsminister Ben Weyts middelen heeft vrijgemaakt
voor de digitalisering in het onderwijs. Als school zijn we blij met dit project en willen we hier graag verder in
investeren. Via deze weg geven we jullie graag een woordje toelichting bij het traject dat we doorlopen.
Deze beschikbare budgetten dienen gebruikt te worden voor het einde van kalenderjaar 2022. Echter moeten er
een aantal stappen ondernomen worden alvorens de toestellen bij de leerlingen terecht komen.
1.
2.
3.

Er dient een beleidsplan uitgewerkt te worden. Concreet wil dit zeggen dat we als school aan de slag
gaan met het uitwerken van een visie rond digitalisering in onze school.
Vervolgens kunnen we overgaan tot het aankopen van toestellen. Aangezien het over grote leveringen
gaat, moeten we rekening houden met een wachttijd van ongeveer een half jaar.
Ondertussen dienen er ook een aantal structurele aanpassingen gedaan te worden (infrastructuur en
netwerk).

In samenwerking met de scholen en het schoolbestuur van KOBA Hoogstraten, werd besloten om eerst grondig
in te zetten op het schooleigen beleidsplan alvorens over te gaan tot de aankoop van toestellen.
Hierbij moet er duidelijkheid komen over onderstaande vragen:
▪ Welk type toestel is het meest aangewezen voor de leerlingen van onze school?
We brengen hierbij de noden van onze leerlingen in kaart en gaan op zoek naar een toestel dat voldoet
aan onze wensen.
▪ Budgettair zal de school in de begroting rekening moeten houden met een flinke investering. Het
voorziene budget per leerling is namelijk onvoldoende om een toestel aan te kopen voor de leerlingen.
▪
De toestellen die worden aangekocht blijven eigendom van de school. Scholen kunnen zelf kiezen of de
toestellen al dan niet mee naar huis kunnen/mogen gaan met de leerlingen. Ook hier moeten alle pro’s
en contra’s overwogen worden.
Onze gloednieuwe werkgroep ‘media’ gaat aan de slag met deze denkoefening. We verwachten voor het einde
van het kalenderjaar een keuze te kunnen maken wat betreft het type toestel. Vervolgens maken we op 1
september 2022 de opstart in onze school.
Professionalisering
Dinsdagnamiddag volgen de zorgleerkrachten van de kleuterschool een infosessie rond de nieuwe verplichte
taaltest ‘Koala’ voor kleuters van de 3de kleuterklas.
Dinsdag na schooltijd is het personeelsvergadering voor zowel de kleuter- als de lagere school. Taalbegeleider
Bavo Schelfaut neemt het Scharrelteam mee doorheen het ontwikkelthema taalbeschouwing.
Juf Iris en juf Eline zijn dit schooljaar elke dinsdagavond te vinden op de schoolbanken van Thomas More. Ze
volgen hier het postgraduaat ‘Samen school maken’. We hopen hier als school nog verder in te kunnen groeien
en kijken uit naar nieuwe tips en ideeën.
Woensdag verdiepen juf Anouk en meester Berten zich in het ontwikkelveld taalontwikkeling. Ze focussen zich
op een interactieve aanpak voor de lessen Frans. We wensen hen alvast een boeiende voormiddag toe.
Uitstappen en activiteiten deze week
Maandag 20 september 2021
Dinsdag 21 september 2021
Woensdag 22 september 2021
Donderdag 23 september 2021

Ouderraad
Fietstocht (vierde leerjaar)
Zitdag CLB (kleuterschool)
Bezoek appelboer (eerste leerjaar)
Fietstocht (vierde leerjaar)

Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe!
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