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Sluiting kleuter- en lagere school 
Het overlegcomité heeft woensdag beslist dat de lessen in de week voor de paasvakantie geschorst worden in 
het lager en secundair onderwijs, het volwassenenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs. Gisterenavond nam 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen de beslissing om ook de kleuterscholen te sluiten in de week voor de 
paasvakantie. Na overleg met de directies van KOBA Hoogstraten, scholengemeenschap Jong Markdal en de 
Hoogstraatse basisscholen werd besloten om alle kleuterscholen in Hoogstraten te sluiten. Alle leerlingen van de 
kleuter- en lagere school blijven volgende week thuis.  
 
Aanbod leerlingen 
Er wordt volgende week geen afstandsonderwijs voorzien.  
Voor leerlingen van de lagere school die toch thuis willen oefenen, zal er maandag op het klaskanaal op Gimme 
een (weliswaar beperkte) oefenbundel met herhalingsleerstof aangeboden worden. Dit aanbod is geheel 
vrijblijvend. De oefenblaadjes moeten niet mee terug naar school gebracht worden.  
Daarnaast blijft het mogelijk om leerstof in te oefenen via het digitale platform Bingel. Ook de digitale boekenkast 
werd opnieuw opengesteld. Inzetten op lezen, oefenen op de maal- en deeltafels en Franse woordjes blijft steeds 
zinvol. Uiteraard hopen we dat kinderen vooral veel buiten kunnen spelen en ravotten.  
 
Noodopvang 
We vragen ouders om zoveel mogelijk zelf in opvang te voorzien. Het attest voor werknemers, in het kader van 
de sluiting van de school, vinden jullie in een apart bericht op Gimme.  
Voor ouders die zelf geen opvang kunnen voorzien is er noodopvang in zowel de kleuter- als de lagere school. 
Vooraf inschrijven is niet nodig. Kinderen die ziektesymptomen vertonen moeten meteen worden opgehaald. 
We maken zoveel mogelijk gebruik van de buitenruimte. De voor- en naschoolse opvang gaat door volgens de 
reguliere werking. Er wordt geen oversteek voorzien.  
 

Belangrijk! In de noodopvang kan er niet gewerkt worden met bubbels per leerjaar. De kinderen 
vormen per vestiging één opvangbubbel.  

 

Belangrijk! De leerlingen van het 5de en 6de leerjaar dragen een mondmasker in de noodopvang. De 
kinderen van het 3de leerjaar vormen op dit ogenblik een verhoogd risico. Zij kunnen vanaf (en dus enkel 
op) vrijdag beroep doen op de noodopvang.  

 
Pedagogische taken leerkrachten 
Voor de leerkrachten gaat de vakantie niet van start. Zij nemen volgende week pedagogische taken op. Er staan 
heel wat overlegmomenten ingepland. In de kleuterschool werken we verder aan onze hoekenfiches en werken 
we de buitenhoeken op de speelweide verder uit.  
In de lagere school schakelen we een versnelling hoger in het traject dat we doorlopen rond taalontwikkeling. 
De klasbibliotheken worden onder de loep genomen, we werken een krachtig leesmoment uit doorheen de 
lagere school en werken verder aan de koppeling van taalontwikkeling met het aanbod dat werd uitgewerkt rond 
wereldoriëntatie. 
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Wat na de paasvakantie? 
We hopen dat deze verlengde vakantie de verspreiding van het virus zal beperken. We rekenen op een volledige 
heropening van het onderwijs op 19 april, met voltijds contactonderwijs voor alle leerlingen. Graag doen we als 
schoolteam een warme oproep om de veiligheidsmaatregelen extra na te leven. We hopen jullie daarna gezond 
weer terug te zien…  
 
Melding nieuwe besmettingen 
We kregen gisteren en vandaag melding van twee bijkomende besmettingen bij leerlingen van het 5de leerjaar. 
Aangezien de leerlingen reeds in quarantaine zitten en we deze week preventief afstandsonderwijs bieden voor 
de leerlingen van het 5de leerjaar, werden geen bijkomende maatregelen opgelegd voor onze school.  
In het 5de leerjaar staat de teller ondertussen op 7 besmettingen. We wensen de betrokken leerlingen veel 
beterschap.  
 
 

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…  

Blijf ondertussen voorzichtig, zorg goed voor jezelf en voor elkaar.   


