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KAKELVERS 
NIEUWSBRIEF 17 MEI 2020 

 
Herstart 
Vrijdag gingen onze schoolpoorten voor een beperkte groep leerlingen terug open. Dankzij de inzet van 
leerkrachten, kinderen en ouders is dit heel rustig en gemoedelijk verlopen in de verschillende zones. We 
hebben genoten van de vrolijke snoetjes van onze leerlingen, de fijne reacties van ouders, de veilige en vrolijke 
sfeer in ons lerarenteam,… We blikken terug op een hoopgevende dag en zijn trots op de manier waarop de 
herstart verlopen is. Een pluim voor ieder van jullie!  
 

           
 
 

Afstandsonderwijs 
Helaas moeten we heel wat van onze kinderen nog steeds missen. Speciaal voor jullie dit ‘troostversje’. We 
hopen ook jullie vrolijke gezichtjes heel binnenkort terug te mogen zien. Verzorg jullie ondertussen goed en 
weet dat we ook vanop een afstand steeds voor jullie klaarstaan!  
 

 
 

Noodopvang 
Zoals eerder aangegeven blijft onze organisatie slechts mogelijk indien enkel ouders in nood beroep doen op 
de opvang op school. We merken dat ouders hiervoor een inspanning doen. Blijf dat zeker volhouden!   
 

Niet vergeten! We vragen kinderen van de lagere school om eigen spelmateriaal (puzzel, kleurboek, 
leesboek,…) mee te brengen naar de noodopvang. 
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Gezocht: gemachtigd opzichters 
We zijn op zoek naar enkele ouders die interesse hebben in de opleiding ‘gemachtigd opzichter’ en de 
oversteek aan de school mee willen bemannen, nu in deze bijzondere tijden en hopelijk ook nadien.  
Heb je interesse? Stuur dan zeker een mailtje naar ouderraad@scharrel.be. Alvast bedankt! 
 
Overgang secundair onderwijs 
De regering nam afgelopen week de beslissing om de toelatingsvoorwaarden tot het eerste jaar secundair 
onderwijs eenmalig te wijzigen. De informatie die ouders van kinderen uit het 6de leerjaar eerder dit schooljaar 
kregen, is hierdoor niet meer helemaal correct. Concreet betekent dit voor leerlingen die nu de overstap 
maken van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs het volgende: 
 

Zijn toegelaten tot 1A:  
▪ Leerlingen met getuigschrift basisonderwijs; 
▪ Leerlingen zonder getuigschrift basisonderwijs, mits akkoord van de toelatingsklassenraad. 

 

Zijn toegelaten tot 1B: 
▪ Leerlingen zonder getuigschrift basisonderwijs; 
▪ Leerlingen met getuigschrift basisonderwijs, mits akkoord van de toelatingsklassenraad; 
▪ Leerlingen die het zesde leerjaar niet gevolgd hebben en voor 31/13/2020 12 jaar zullen zijn. 

 

Meer informatie? Aarzel niet om het aan te geven bij onze leerkrachten, het CLB verbonden aan de school, 
www.clbchat.be of www.onderwijskiezer.be.  

 
School-Straten 
Een hele tijd geleden werd er in samenspraak met ouders, kinderen en de school beslist om werk te maken van 
een herkenbare schoolomgeving met elementen die weggebruikers aanzetten om rijgedrag aan te passen en 
hun snelheid te minderen.  
 
Eindelijk is het zover: de komende weken zullen twee maatregelen worden uitgevoerd die ervoor zorgen dat de 
schoolomgeving zichtbaarder wordt. In de loop van de komende weken zullen er kleurrijke accentpalen en anti- 
parkeerpalen voorzien worden in de Koestraat. Er komen ook enkele elementen aan de oversteek in 
Minderhout Dorp.  
In de Koestraat zal ook een wegmarkering aangebracht worden op het wegdek. In grote witte letters zullen we 
aanduiden waar de schoolzone begint en eindigt. Deze werken worden uitgevoerd in de loop van de maand 
mei of juni.  
Met deze twee ingrepen hopen we een positief effect te zien op het terrein: weggebruikers die hun snelheid 
matigen en ruimte geven aan fietsers en voetgangers.  
Heb je hierover vragen of wil je iets melden? Contacteer het team van School-straten via 
schoolstraten@hoogstraten.be of bel 03/340.19.21.  
 
 

Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe! 
Geniet van de extra vrije dagen op donderdag en vrijdag. Het zonnetje is alvast van de partij! 
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