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Ontdek jouw weg onder onze vleugels…

KAKELVERS
NIEUWSBRIEF 7 JANUARI 2022
De beste wensen!
Via deze weg bezorgen we jullie, namens het Scharrelteam, de beste wensen voor het nieuwe jaar. We kijken uit
naar een jaar vol vreugde en gezelligheid. Maak er iets moois van!
Welkom nieuwe kleuters
Maandag is het instapdag. We verwachten 8 nieuwe kleutertjes in onze school. We wensen de kleuters en hun
ouders een fijne start toe in onze school en staan klaar om hen met de beste zorgen te omringen. Welkom!
Gewijzigde test- en quarantainestrategie
Helaas blijven we in het nieuwe jaar niet gespaard van nieuwe maatregelen. De ministers van Onderwijs hebben
beslist hoe de test- en quarantainemaatregelen er vanaf maandag 10 januari tot aan de krokusvakantie uitzien
in de scholen. Een overzicht van de geldende maatregelen:
 Ook bij de start van dit tweede trimester moeten alle leerlingen vanaf het eerste leerjaar nog steeds
een mondmasker dragen. Door deze maatregel worden klasgenoten van een besmette leerling
beschouwd als laag risicocontacten. Dat geldt ook voor de kinderen in de kleuterklassen: hier is geen
mondmaskerplicht, maar er moet wel goed verlucht worden, net zoals in alle andere klassen.
 Pas bij 4 besmettingen in de klasgroep of wanneer 25% van de klas besmet is, gaat de klas meteen voor
5 dagen in quarantaine*.
 Wanneer een leerling een hoog risicocontact had buiten de klas en daardoor in quarantaine moet, mag
de leerling wel uit quarantaine om naar school te gaan.
 De ministers van Volksgezondheid en Onderwijs vragen aan alle ouders om hun kind, wanneer het
ziektesymptomen heeft, thuis te houden en te laten testen.
 De ministers roepen ouders ook op om hun kind sowieso, ook als het geen symptomen vertoont, zo
dicht mogelijk voor aanstaande maandag, 10 januari 2022, te testen met een zelftest. Men vraagt ook
om dat preventief elke week te doen tot aan de krokusvakantie. Zo kan een extra verdedigingsmuur
opgeworpen worden rond de scholen. Deze maatregel is geen verplichting, maar een sterke aanbeveling
vanuit de overheid.
Klasdoorbrekend werken*
De gewijzigde test- en quarantainestrategie maakt de situatie in onze school een stuk meer draaglijk. Na overleg
met het kernteam werd besloten om opnieuw te schakelen naar onze reguliere werking. Het klasdoorbrekend
werken (per leerjaar) staat centraal binnen onze schoolwerking. Dit heeft als gevolg dat we het aantal van 4
besmettingen (zoals hierboven omschreven) opnieuw per leerjaar zullen bekijken. Graag geven we jullie
toelichting bij een aantal doorslaggevende argumenten.








De afgelopen jaren hebben we heel erg geïnvesteerd in samenwerking op niveau van de verschillende
leerjaren. We hebben er bewust voor gekozen om ‘samen school te maken’. We merken dat er
ondertussen doorgedreven wordt samengewerkt. Dit kunnen we alleen maar toejuichen.
Door klasdoorbrekend te werken kunnen we onze kinderen alle kansen blijven bieden om zich optimaal
te ontwikkelen. Ons aanbod van o.a. wereldoriëntatie, taalontwikkeling,… is gericht op samenwerking.
Aangezien we in de kleuterschool onze werking en het aanbod in de klassen volledig op elkaar
afgestemd hebben (vanuit onze visie) heeft het stopzetten van het klasdoorbrekend werken grote
gevolgen. Dit betekent namelijk dat kinderen niet in alle hoeken kunnen en mogen spelen. De periode
voor de kerstvakantie heeft ons geleerd dat dit niet alleen effect heeft op het leerproces maar ook op
het welbevinden van de kleuters.
In onze dagelijkse werking in de lagere school is klasdoorbrekend werken structureel voorzien in heel
wat verschillende leerjaren (bv. zorgwerking, werkwinkel, zwemlessen, lessen beweging,…).
Kinderen komen niet enkel in de klas maar ook op de speelplaats intensief met elkaar in contact. We
merken op dat het virus zich niet bindt aan het klaslokaal. In de meeste gevallen treden er ook
besmettingen op in de andere klassen (ook indien er niet klasdoorbrekend gewerkt werd).
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Bij afwezigheid van leerkrachten (omwille van ziekte, quarantaine,…) zijn we er tot op heden steeds in
geslaagd om de groepen per leerjaar te behouden. De groepen beperken tot een klasgroep is, gezien
het huidige tekort aan leerkrachten, moeilijk haalbaar. In heel wat gevallen zijn we genoodzaakt om de
kinderen alsnog te verdelen over de parallelklas(sen).
We merken op dat kinderen ook buiten de school en in de bredere maatschappij op verschillende
plaatsen met elkaar in contact komen. We kiezen ervoor om trouw te blijven aan onze visie i.f.v.
kwaliteitsvol onderwijs. Het verwezenlijken van ons pedagogisch project blijft onze belangrijkste
opdracht als school. Mogelijk zullen we nog een hele tijd verder moeten in deze ‘nieuwe realiteit’.

Vorig schooljaar hebben we deze afweging (al dan niet klasdoorbrekend werken per leerjaar) regelmatig
gemaakt. Bovenstaande argumenten werden ook besproken in de ouderraad. Samen met het schoolbestuur en
het kernteam hebben we hier opnieuw kritisch naar gekeken. Onze manier van werken brengt geen extra risico’s
mee voor de gezondheid van onze leerlingen. We kiezen er daarom voor om de opstart in dit tweede trimester
te maken volgens onze reguliere werking.
Personeel
Helaas kunnen we het nieuwe jaar niet kunnen starten met ons volledige Scharrelteam. Juf Lief van de Kikkerklas
is op dit moment nog onvoldoende hersteld nadat het virus haar te pakken had. De komende twee weken zal juf
Eline Van Den Nieuwenhuyzen haar vervangen in de Kikkerklas.
Juf Liezelot zal niet starten in het nieuwe jaar. Op advies van de dokter gaat ze (een beetje vroeger dan gepland)
in moederschapsrust. We kijken alvast uit naar de geboorte van haar kleine spruit.
Helaas moeten we de eerste dagen ook juf Chaline (klas 3c), meester Berten (klas 6c) en juf Michelle
(bewegingsopvoeding) missen. Zij werden getroffen door het virus en zitten momenteel in isolatie. Helaas is er
geen vervanging gevonden. We hebben intern naar oplossingen gezocht voor de kinderen van klas 3c en klas 6c.
Verschillende leerkrachten staan paraat om de kinderen te begeleiden. De lessen bewegingsopvoeding gaan de
eerste dagen niet door.

Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe!
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