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Update corona 
Vanmiddag werden we op de hoogte gebracht van een tweede besmetting in het eerste leerjaar. Deze namiddag 
vond er een overleg plaats met de crisiscel van Hoogstraten. Via deze weg willen we jullie graag informeren over 
de besluiten die volgen uit dit overleg.  
 
Welke maatregelen worden er genomen?  
 

Een groot aantal leerlingen van het eerste leerjaar vormen een hoog risico. De betrokken kinderen moeten in 
quarantaine en worden twee keer getest. De andere leerlingen blijven voorlopig een laag risico vormen. Voor 
hen geldt verhoogde waakzaamheid t/m maandag 8 februari 2021.  
 

Als school willen we geen risico’s nemen en trachten we de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te 
beperken. Na overleg met de crisiscel van Hoogstraten, de directies van scholengemeenschap Jong Markdal en 
het schoolbestuur vzw KOBA Hoogstraten werd besloten om alle leerlingen van het eerste leerjaar preventief 
met afstandsonderwijs te voorzien tot en met vrijdag 5 februari 2021. We begrijpen dat dit een strenge maatregel 
is. Toch hopen we hierbij op jullie begrip in het belang van de gezondheid van onze leerlingen, leerkrachten en 
de verdere omgeving.  
 
Welk aanbod voorzien we voor de leerlingen?  
 

Tijdens periodes van afstandsonderwijs en quarantaines voorzien we een weekplanning voor elke leerling. We 
zorgen voor een pakket met alle nodige materialen. Deze pakketten zullen morgen meegegeven worden met 
broertjes en zusjes in onze school.  
Omdat we volledig omschakelen naar afstandsonderwijs, voorzien we dagelijks een moment waarop kinderen 
online kunnen deelnemen aan een videogesprek. Tijdens dit moment kunnen er vragen gesteld worden bij de 
leerstof en kan er (vrijblijvend) contact zijn met de klasleerkracht en/of klasgenootjes.  
 

Heb je vragen of bedenkingen over de maatregelen die worden genomen? 
Aarzel niet om ons te contacteren via directie@scharrel.be. 

Graag willen we jullie bedanken voor jullie begrip in deze moeilijke tijden. 
 

Blijf goed zorgen voor jezelf en elkaar, wees voorzichtig…  

Samen geraken we hier doorheen!  

 


