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KAKELVERS 
NIEUWSBRIEF 24 JANUARI 2021 

 
Bijkomende maatregelen corona 
De evolutie van de coronacijfers - zowel in de maatschappij als in de scholen -  wordt op de voet gevolgd. De 
cijfers in de scholen liggen een stuk lager dan voor de kerstvakantie en ze liggen lager dan in de brede 
maatschappij. Bovendien staat ons land er nog steeds beter voor dan de meeste andere Europese landen. 
Onderwijs blijft één van de prioritaire sectoren van de maatschappij. 
Door de circulatie van coronavarianten blijft voorzichtigheid echter geboden. Daarom heeft onderwijsminister 
Ben Weyts samen met de onderwijspartners en in overleg met de virologen voorgesteld bijkomende preventieve 
veiligheidsmaatregelen te nemen. Het brede Vlaamse onderwijsveld legt een voorstel over de krokusvakantie ter 
goedkeuring voor aan het Overlegcomité. 
 

Krokusvakantie 
Het voorstel houdt in dat er een afkoelingsperiode wordt ingelast in het secundair onderwijs. Deze maatregel 
geldt niet voor het basisonderwijs en dus ook niet voor onze school. Tijdens de noodzakelijke opvang zouden 
teveel kinderen uit verschillende klassen en scholen gemengd worden.  
 

Mondmaskerplicht leerlingen 
Vanaf maandag 25 januari dragen alle leraren en leerlingen van het 5de en 6de leerjaar basisonderwijs uit voorzorg 
een mondmasker zodra een leerling of leraar besmet is en in isolatie of in quarantaine moet. Leerlingen dragen 
het mondmasker in dergelijke gevallen verplicht in de hele school (in de klas en op de speelplaats) gedurende 
een periode van 14 dagen na het laatste contact met de betrokken leerling of personeelslid.  
Deze maatregel is geldig voor het volledige leerjaar van de leerling of het personeelslid dat in quarantaine of 
isolatie moet. Ook in andere gevallen kan het CLB voorstellen dat de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar 
basisonderwijs een mondmasker dragen.   
 

Concreet wil dit voor onze school zeggen dat de leerlingen van het 5de leerjaar volgende week verplicht zijn een 
mondmasker te dragen. We hebben de leerlingen donderdag reeds een mondmasker en de daarbij horende 
toelichting gegeven. Vanaf maandag verwachten we dat de kinderen zelf een mondmasker meebrengen. We 
vragen ook om een of meerdere reserve exemplaren te voorzien in de boekentas.   
 

 
 
Stand van zaken Hoogstraten 
De afgelopen weken zagen we de coronacijfers in onze regio sneller stijgen dan gehoopt. Om de situatie in kaart 
te brengen en eventueel bijkomende maatregelen te nemen vond er deze week een overleg plaats tussen 
vertegenwoordigers van de Eerstelijnszone Kempenland, het Agentschap Zorg en Gezondheid, de schooldirecties 
van enkele getroffen scholen, de gemeentebesturen van Hoogstraten, Merksplas en Rijkevorsel en het CLB. Er 
werd besloten dat de huidige aanpak volstaat om de situatie onder controle te houden. Dit betekent dat de 
werkwijze van contact tracing van het CLB voorlopig blijft bij de vooropgestelde werkwijze.  
Op de laatste pagina van onze nieuwsbrief geven we graag, ter informatie, een extra woordje uitleg bij die 
werking.  
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Maak met taal je eigen verhaal 
Dit schooljaar staat het ontwikkelveld ‘taalontwikkeling’ in de focus. Met de hele school schrijven we aan ons 
eigen verhaal. Scharrelkip is elke week te gast in een klas van onze school. Hij beleeft hier allerlei avonturen.  

 
Nieuw! Ben je benieuwd naar de belevenissen van Scharrelkip? Heb je zin om de avonturen te volgen? 
Neem dan zeker een kijkje op onze website bij het tabblad ‘jaarthema’. We nemen jullie graag mee 
op tocht doorheen onze school! 
 

 

Fietsenstalling kleuterschool 
In de kleuterschool zoeken we al een tijdje naar een oplossing voor de fietsen aan de speelweide. Deze week 
ging onze klusjesman Bart aan de slag met het maken van fietsenrekken. Op deze manier is er voorlopig 
voldoende plaats om de fietsjes gedurende de dag binnen de schoolmuren te parkeren. Wij zijn alvast heel 
tevreden met het resultaat.  
  

 

 
Uitstappen en activiteiten deze week 

Maandag 25 januari 2021  Schoolraad 
    Ouderraad 

 Dinsdag 26 januari 2021  Zitdag CLB (lagere school) 
 
 

Blijf goed zorgen voor jezelf en elkaar, wees voorzichtig…  

Samen geraken we hier doorheen!  
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BIJLAGE: Toelichting bij aanpak en werking CLB (COVID 19) 
 

 
 

Contacttracing leerlingen 
Het CLB volgt de coronabesmettingen in de scholen op de voet op. Wanneer een school melding maakt van een 
besmette leerling, neemt een van de contacttracers van het CLB contact op met (de ouders van) de besmette 
leerling. Samen met de leerling en zijn/haar ouders maakt de contacttracer een oplijsting van alle contacten die 
de leerling had twee dagen voor de test of de start van de symptomen. Vervolgens wordt er ingeschat of het gaat 
om hoog of laag risico contacten.  
 
Alle hoog risico contacten krijgen telefoon van het CLB. Er wordt een code voor de testing via sms bezorgd. De 
nodige informatie wordt ook schriftelijk per mail bezorgd. Nadien gaat men 10 dagen in quarantaine met een 
test op dag 7. Bij een negatieve test op dag 7 stopt de quarantaine, maar moet men nog tot dag 14 waakzaam 
blijven. De laag risico contacten krijgen alle nodige info per brief, meestal via de school. Zij beperken 14 dagen 
hun sociale contacten.  
 
Hoog en laag risico in basis en secundair 
In geval van besmetting wordt bekeken of het al dan niet om een hoog of laag risico gaat. Deze inschatting van 
hoog en laag risico contacten verloopt ander in het basis- en secundair onderwijs.  
In het basisonderwijs zijn bij een besmette leerling alle medeleerlingen laag risico. Bij een besmette leerkracht 
in het lager onderwijs zijn de leerlingen meestal ook laag risico. Bij een besmetting van een kleuterleidster zijn 
alle kleuters hoog risico omdat kleuterleidsters in principe geen mondmasker dragen in de klas. (In onze school 
dragen de juffen echter meestal wel een mondmasker en kan de inschatting van het risico bijgevolg anders zijn.)  
 

Als een leerling een andere leerling in klasverband heeft besmet, spreken we van een cluster en dan is heel de 
klas hoog risico.  
 

In het secundair onderwijs kijkt men bij een besmette leerling of leerkracht met wie hij/zij in de twee dagen voor 
de test of de start van de symptomen langer dan een kwartier contact had zonder mondmasker en op minder 
dan 1,5 meter afstand. In uitzonderlijke gevallen of situaties (bijvoorbeeld nu met de stijgende cijfers) kan een 
hele groep in quarantaine geplaatst worden.  
Wanneer een deel van een klasgroep in quarantaine zit, kan de school in overleg met het CLB beslissen om voor 
een volledige klasgroep over te schakelen op afstandsonderwijs.  
 

Voor de quarantaine van clusters en grote groepen overlegt het CLB steeds met de medisch verantwoordelijke 
van de eerstelijnszone.  
 
Britse variant? 
Door enkele grotere besmettingshaarden de afgelopen week en onder invloed van berichtgeving in de media, 
stijgt ook bij scholen de angst voor de Britse variant van het virus. Ook deze situatie wordt nauwgezet opgevolgd 
door het CLB. We geven u alvast mee dat de eerste berichten hierover geruststellend zijn: in de onderzochte 
stalen uit onze regio is de Britse variant nog niet opgedoken.  
 

Het CLB heeft alvast een aanpak uitgewerkt om goed voorbereid te zijn op deze variant. Voorlopig is het echter 
niet nodig om hierin te schakelen. We hopen dat dit ook zo kan blijven.  
 
 

Meer informatie over de maatregelen? 
Surf naar www.info-coronavirus.be of bel de coronalijn op het nummer 0800 14 689. 

 
 


