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KAKELVERS 
NIEUWSBRIEF 10 MEI 2020 

 
Heropstart na coronacrisis 
De coronacrisis plaatst iedereen voor enorme uitdagingen. Ook onderwijsprofessionals, leerlingen, ouders en 
het brede ondersteunende netwerk. Het begon met de plotse schorsing van de lessen op school. Na de 
paasvakantie gingen leerkrachten, leerlingen en ouders aan de slag met preteaching van nieuwe leerstof op 
afstand. Een pluim voor jullie ongelofelijke inzet, engagement en flexibiliteit in de omschakeling naar deze 
manier van werken.  

 
De Nationale Veiligheidsraad heeft besloten dat de lessen op school kunnen herstarten op maandag 18 mei, 
mits de heropstart en lessen op school hernemen voldoende veilig wordt geacht. We hebben hiervoor een 
gedetailleerd draaiboek uitgewerkt en een risicoanalyse gemaakt. Na overleg met verschillende betrokken 
partijen en instanties, heeft het schoolbestuur onze school eerder vandaag groen licht gegeven. Via deze weg 
willen we jullie graag informeren over de aanpak in onze school.  
 
Veiligheid als basisvoorwaarde 
De veiligheid van alle leerlingen en ons personeel is een absolute basisvoorwaarde bij de heropstart. We 
hebben dit uitgebreid onderzocht. Onze school kan op een voldoende veilige en haalbare manier heropstarten.  
Handhygiëne blijft belangrijk bij de heropstart van onze school. Aan elke ingang voorzien we een extra 
wasinrichting zodat alle handen kunnen gewassen worden alvorens de kinderen het schoolgebouw betreden. 
Leerkrachten worden voorzien van beschermingsmiddelen. Voor kinderen zal het misschien wat wennen zijn 
dat hun juf of meester, zowel in de klas als in de noodopvang, een mondmasker en/of gezichtsbescherming 
draagt. Laat hen alvast wennen aan het idee…   
 

           
 
Terug naar school?  
Helaas kunnen nog niet alle kinderen terug naar school. We organiseren lessen op school voor het 1ste, 2de en 
6de leerjaar. Elke leerkracht geeft les aan zijn of haar eigen leerlingen. We vinden het namelijk belangrijk dat 
kinderen terecht komen in een veilige, vertrouwde omgeving. Om dit te kunnen realiseren, rekening houdend 
met de geldende maatregelen en richtlijnen, werken we met halve schooldagen.  
De lessen gaan door op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Alle leerlingen krijgen 4 halve dagen les in 
kleine groepen. We voorzien per klas een groep in de voormiddag en een groep in de namiddag.  
De betrokken leerjaren worden via een apart draaiboek verder op de hoogte gebracht van alle belangrijke 
informatie.   
 

De zorgleerkrachten zijn beschikbaar om extra ondersteuning voor zowel de leerlingen als de leerkrachten te 
bieden. De leerkrachten lichamelijke opvoeding voorzien een bewegingsaanbod tijdens de speeltijden.  
 



Basisschool Scharrel Minderhout  

Ontdek jouw weg onder onze vleugels… 
 

 

Basisschool Scharrel - Witherenweg 2, 2322 Minderhout 
 03 314 64 21 -  info@scharrel.be -  www.scharrel.be 

KBC BE45 7333 2823 4589 

KOBA Hoogstraten vzw - BE 0447.910.762 
Maatschappelijke zetel Nooitrust 4, 2390 Westmalle 

RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 

 

In functie van de veiligheid van onze leerlingen voorzien we alternerende aankomst-, vertrek- en speeltijden. 
Op die manier kunnen we drukte aan de schoolpoort, toiletten en wasvoorzieningen alsook tijdens speeltijden 
vermijden. We verwachten van leerlingen en ouders stiptheid wat betreft de aankomst- en vertrektijden.  
 

Helaas moeten we onze kleuters teleurstellen. Zij mogen voorlopig nog niet terug naar school. Ook voor de 
leerlingen van het 3de, 4de en 5de leerjaar blijft preteaching via afstandsonderwijs van toepassing.  
 

We hebben ervoor gekozen om voor een beperkt aantal leerlingen van het 3de, 4de en 5de leerjaar een aparte 
opvangbubbel te voorzien. Deze leerlingen werken op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag een halve dag 
aan de taken van de weekplanning en krijgen hierbij meer intensieve begeleiding. Helaas kunnen we deze extra 
begeleiding niet bieden aan al onze leerlingen. De keuze werd weloverwogen gemaakt met de betrokken klas- 
en zorgleerkrachten. Ouders van kinderen die hiervoor in aanmerking komen, worden via een telefoongesprek 
op de hoogte gebracht.  

 
Verschillende zones 

In ons plan van aanpak zijn verschillende zones voorzien. Deze leerlingen in de verschillende zones komen niet 

met elkaar in contact. Op die manier blijven alle contactbubbels strikt gescheiden.  
 

Zone 1 

Deze zone omvat de klaslokalen van het 1ste en 2de leerjaar. De toegang tot deze zone verloopt via de poort van 

de Markwijk of aan de kant van het smalle gangetje. De leerlingen maken gebruik van het sanitair op de grote 

speelplaats. De speelplaats zal verdeeld worden in twee verschillende zones. Op die manier kunnen twee 

bubbels op hetzelfde moment buiten spelen.  
 

Zone 2 

In deze zone verwelkomen we de leerlingen van het 6de leerjaar. Zij betreden de school via de ingang aan de 

sportspeelplaats. Via de brandtrap aan de achterzijde van de turnzaal krijgen ze toegang tot de klassen van het 

zesde leerjaar (eerste verdieping lagere schoolgebouw). Deze leerlingen maken gebruik van het sanitairblok op 

de eerste verdieping. Zij beschikken over de speelzone op de sportspeelplaats.  
 

Zone 3 

De opvang voor leerlingen van de lagere school zal worden georganiseerd in zaal ’t Markenhof. De ingang 

verloopt via de inkom aan de achterzijde (koffieschool). De leerlingen maken gebruik van het sanitair van de 

zaal. De buiten(speel)zone is voorzien op de parking.  
 

           
 

Zone 4 

De opvang voor de kleuters blijft plaatsvinden in de kleuterschool.  

 
Noodopvang 
We willen alle ouders die tot op heden opvang voorzien hebben voor hun kinderen enorm bedanken. Onze 
school kan slechts een beperkt aantal noodopvangbubbels voorzien voor zowel de kleuter- als de lagere school. 
De opstart van het 1ste, 2de en 6de leerjaar is enkel mogelijk wanneer er een beperkt aantal kinderen gebruik 
maakt van deze noodopvang.  
 

Daarom blijven we vragen om kinderen zoveel mogelijk thuis op te vangen. Tot hier toe is dit heel goed gegaan. 
We hopen ook in de komende weken te kunnen blijven rekenen op jullie hulp. Alvast bedankt!  
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Wanneer blijkt dat er toch teveel kinderen aanwezig zijn in onze opvang, is het schoolbestuur genoodzaakt om 
onze organisatie te herbekijken. Men bekijkt vervolgens of we al dan niet onderwijs kunnen blijven aanbieden 
op een veilige manier.  
 
Enkele belangrijke aandachtspunten 

▪ We monitoren welke leerlingen regelmatig gebruik maken van de opvang en trachten de groepen (in 
de mate van het mogelijke) zo constant mogelijk te houden.  

▪ Inschrijven voor de noodopvang is niet nodig.  
▪ Kinderen die naar de noodopvang komen, brengen hun weekplanning en bijhorende werkbundel mee 

zodat ze hun oefeningen kunnen maken. In de lagere school vragen we om ook een extra leesboek 
en/of spelmateriaal waarmee de kinderen individueel aan de slag kunnen in de boekentas te steken.   

▪ Nieuw! Maandag 11 mei 2020 start de opvang voor kinderen van de lagere school in zaal ’t Markenhof 
(ingang via de vroegere ‘koffieschool’). Er is noodopvang voorzien tussen 08.25 en 15.15 uur.  

▪ Nieuw! We voorzien (vanaf maandag) flexibele aankomst- en vertrektijden zodat het brengen en 
ophalen gespreid verloopt doorheen de dag.  

▪ Nieuw! We vragen alle kinderen om een flesje water mee naar de noodopvang te brengen.  
▪ Nieuw! Kinderen die gebruik maken van de noodopvang en alleen naar huis mogen wandelen of 

fietsen hebben een schriftelijke toelating van de ouders nodig.   
 
Belangrijke afspraken 

▪ De veiligheid van alle leerlingen en personeel is een absolute basisvoorwaarde bij de heropstart. Alle 
voorwaarden rond veiligheid dienen nageleefd te worden. We ambiëren een zo veilig mogelijke 
schoolomgeving, waarbij we het risico op besmetting maximaal proberen in te dijken. 

▪ Zieke kinderen en zieke personeelsleden blijven thuis. Ook leerlingen uit de risicogroepen blijven thuis. 
We volgen hiervoor steeds het advies van de huisarts.  

▪ Ook leerlingen met een mogelijk of bevestigd geval van corona in het gezin mogen niet naar school 
komen.  

▪ Bij vermoeden van ziekte nemen we de temperatuur van de leerling. Kinderen met een verhoogde 
temperatuur (37,7° op de thermometer van de school) worden naar huis gestuurd.  

▪ Wie ziek wordt op school, wordt in afzondering gezet, gaat naar huis en laat zich testen bij de huisarts 
of in een triagecentrum. Als de test positief is, wordt iedereen met wie de zieke contact had, 
opgespoord (contact tracing). De contactpersonen volgen de richtlijnen van de behandelende arts.  

▪ In de schoolgebouwen is het onze taak om de veiligheid te garanderen. We vragen ouders om hun 
verantwoordelijkheid te nemen bij het brengen/ophalen van de leerlingen en de maatregelen 
betreffende social distancing na te leven.  

▪ We proberen ervoor te zorgen dat zo weinig mogelijk externen ons schoolgebouw betreden. Toch 
willen we benadrukken dat we voor jullie blijven klaarstaan. Aarzel niet om ons te contacteren!  

 
 

Zorg goed voor jezelf en elkaar…  
Het Scharrelteam wenst jullie een fijn weekend toe! 

 


