
1. Zomerscholen?  

 
Zomerscholen zijn een vrijblijvend engagement voor scholen. Binnen onze 

scholengemeenschap zijn we van mening dat het lokaal bestuur dit kan en mag organiseren, 

maar dat onze scholen hier niet zullen participeren.  

Wij hebben voldoende vertrouwen in ons eigen team vanaf september. De kinderen die ze hier 

voor ogen hebben zullen ook hier vrijwillig niet naar toe komen. Wij hebben al alles 

geprobeerd en slagen er zelfs, soms, niet in om hen te bereiken, motiveren om naar school te 

komen. Vanuit onze eigen zorgwerking zullen we vanaf september intense trajecten met hen 

opstarten voorschools, naschools en tijdens de uren.   

 

2. Gaan kinderen niet met een “achterstand” blijven zitten voor de rest 

van hun school-loopbaan?  

 
Een schoolloopbaan kan nooit gevaar lopen door het missen van leerstof gedurende een 

bepaalde periode. We zien dit ook terug bij kinderen die een deel van het schooljaar missen 

omwille van ziekte. Het zal zaak zijn om volgend schooljaar, iets langer dan voorzien, de 

geziene leerstof te herhalen vooraleer ze van start gaan met de nieuwe. In het middelbaar is er 

van september tot en met december sowieso een periode van herhaling waar praktisch geen of 

weinig nieuwe leerstof wordt aangeboden. Het zal hen integendeel op andere vlakken veel 

hebben bijgeleerd zoals zelfstandigheid, initiatief en verantwoordelijkheid, veerkracht, 

creatief zoeken naar oplossingen, …  

Het enige voordeel is dat deze situatie voor iedereen ter wereld gelijk is.  

 

3. Wat met blijven zitten of overgang van 3e kleuter naar 1e leerjaar en 

van 6e leerjaar naar middelbaar?  

 
Wat reeds duidelijk was in februari blijft duidelijk nu. We hebben voldoende info, observaties 

en evaluaties van de kinderen om ons een juist beeld te vormen. Deze situatie mag geen reden 

zijn om nu massaal kinderen te laten zitten. Enkel als we hier in februari, samen met de 

ouders, al van overtuigd waren. Op deze school zijn we trouwens geen fan van blijven zitten 

en voorop zitten. Elk kind maakt evolutie op zijn tempo en dient te worden bekeken vanaf 2.5 

jaar tot 12 jaar. Verschillen kunnen er zijn, maar op het einde van de rit moeten de 

ontwikkelstappen bij iedereen gehaald worden. Kinderen krijgen, meer dan vroeger, tijd om 

zich te ontwikkelen. Enkel als het gaat over schoolrijpheid ( nog niet klaar zijn ) willen we 

hier, samen met de ouders, over nadenken. Dit betreft dan de overgang van K3 naar L1 en van 

L1 naar L2.  

 

4. Kunnen de kinderen op school warme maaltijd nuttigen?  
Neen, dit kan niet. Warme maaltijden worden nog op geen enkele school aangeboden.  

 

  

 

 

 

 

 



5. Heeft mijn kind een eigen pc nodig?  

 
Kinderen kunnen een eigen pc gebruiken, maar het is echt niet nodig om er nu één snel aan te 

schaffen. Wie dit echt nodig heeft kan ook steeds op school polsen of er een mogelijkheid 

bestaat om er één te lenen. Leerkrachten zullen instructiefilmpjes aanleveren, maar het is niet 

nodig dat ze voortdurend voor de pc zitten. We hebben ondertussen al laptops bedeeld en ook 

het Huis van het kind heeft al enkele gezinnen voorzien van een pc die ze mogen houden 

achteraf.  

 

6. Moet ik het antwoordstrookje ook steeds invullen als mijn kind geen 

noodopvang nodig heeft?  
 

Absoluut, zo zijn we zeker dat we op maandag niet voor verrassingen komen te staan en dat er 

toch meer kinderen naar de noodopvang komen dan genoteerd op de lijst. Enkele kinderen 

meer kan al snel leiden tot het extra oprichten van een nieuwe bubbel.  
 

7. Kan mijn kind op woensdag naar de noodopvang komen als ze op de 

andere dagen les hebben?  
 

Indien het niet anders kan, zijn ze zeker en vast welkom. Zij worden niet toegevoegd aan de 

bubbel noodopvang, maar worden zeer strikt gescheiden. Zij worden opgevangen in de 

leslokalen van het lager door de gymleerkrachten.  

8. Kan ik mijn kind thuis houden ondanks dat het opnieuw les heeft en 

wat zijn de mogelijke gevolgen?  
 

Jouw kind is verplicht om naar school te komen tenzij het een risico leerling is of één van  

beide ouders risicopatiënten zijn. Deze uitzonderingen komen in aanmerking om 

afstandsonderwijs te blijven volgen en zijn gewettigd door een doktersattest.  

Andere redenen zijn begrijpelijk, maar wettelijk niet aan de orde. Kinderen die niet komen 

zijn eigenlijk problematisch afwezig en kunnen in uitzonderlijke gevallen hun kindergeld 

kwijt raken. Ouders zullen de leerplicht dan volledig op zich moeten nemen. Een mogelijks 

rechtsreeks gevolg hiervan kan zijn dat kinderen hun schooljaar moeten overdoen wanneer 

blijkt dat zij niet voldoende de leerstof en attitude beheersen om te slagen.  

  



9. Hoe evalueren de leerkrachten vanop afstand?  
 

Leerkrachten die afstandsonderwijs geven hebben bij de vorige ophaaldag een aantal toetsen 

mee gegeven via het kind. Deze toetsen worden gemaakt en zelf verbeterd of door de ouders 

en dienen om zichzelf in te schalen en om de ouders een beeld te geven van de noden van het 

kind. Bij een minder goede uitslag wordt verwacht dat het kind meer contact opneemt met de 

leerkracht om hem/haar te helpen. Leerkrachten bieden regelmatig toetsen aan via Bingel of 

Scoodle. Dit geeft hen direct een beeld van de evolutie die ze maken. Deze resultaten worden 

meegenomen door de leerkracht en zullen mee bepalen hoe zelfstandig een kind thuis verder 

kan werken. Bij mindere resultaten kan een kind meermaals uitgenodigd worden voor privé-

sessies. Op het einde van het schooljaar komt een rapportering m.b.t. tot de periode voor 

Corona en komt er ook een mondelinge evaluatie van de periode nadien d.m.v. een 

kindcontact.  

 

10.  Is het afhalen van klasmateriaal een “noodzakelijke verplaatsing”?  
 

Absoluut, indien de kinderen dit zelfstandig doen en de geldende voorzorgsmaatregelen strikt 

worden toegepast.  

Wanneer de ouders de kinderen toch assisteren dienen ook zij op de parking de 

voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. Enkel kinderen komen de school binnen.  

Het afleveren van bundels bij kinderen geldt ook voor ons als een noodzakelijke verplaatsing. 

Wij zien deze moment ook ruimer, het biedt de kinderen, die niet heropstarten, de 

mogelijkheid nog eens om hun vrienden en vriendinnen te zien alsook de meester of juf. 

Terwijl de ouders wachten krijgen we ook enorm veel feedback waarmee we opnieuw aan de 

slag kunnen.   

 

 

11. Kunnen scholen eisen dat taken worden gemaakt? Kunnen er punten 

op staan of wordt dit nadien geëvalueerd?  

 
Absoluut, de periode van vrijblijvend aanbod ligt achter ons. Het is de verantwoordelijkheid 

van de kinderen en ouders om er op toe te zien dat alle taken gemaakt zijn. Ook het 

uitnodigen van kinderen voor Teams-sessies is niet vrijblijvend. Dit dient om een opdracht te 

verduidelijken, wat extra info te geven of eventuele problemen aan te pakken.  

 

12. Zullen kinderen nog naar school kunnen komen?  
 

Hier moeten we het antwoord schuldig op blijven. Dit wordt niet door ons beslist.  

Wel zullen we op het einde van het schooljaar elke klas laten afscheid nemen van elkaar, de 

juf of meester. Hoe we dit zullen organiseren is op dit moment nog niet duidelijk. We hebben 

hier nog wat tijd voor.  

 



 

13. Datum eerste communie kinderen geboortejaar 2014 ?  
 

Deze datum zal pas na 18 oktober (eerste communie geboortejaar 2013) worden 

gecommuniceerd door de parochie.  

 

14. Proclamatie, diploma uitreiking kleuters en afscheid einde leerjaar?  
 

Wij zullen al deze rituelen laten doorgaan op het einde van het schooljaar. Natuurlijk op een 

heel andere manier dan voorheen. We bekijken dit intern de volgende weken en informeren 

jullie snel.  

 

15. Kunnen kinderen bij de ophaaldag van zaterdag 30 mei al hun 

spullen al huiswaarts nemen?  

Neen, dit zou voor de kinderen precies al het definitieve einde betekenen en dat signaal 

kunnen en willen we nog niet geven. In juni komt zeker nog een ophaalmoment en alvast 

zeker nog een afscheidsmoment einde schooljaar.  

 

16. Worden de kinderen na L3 opnieuw door elkaar gehaald?  

Neen, dit jaar zullen we dit niet doen. We willen dezelfde klasgroep minstens nog een 

volledig schooljaar bij elkaar laten en overwegen eventueel om deze groep niet meer te 

mixen. 

 

17. Wat gebeurt er met kleuters die pas ingestapt zijn na de 

kerstvakantie of krokusvakantie?  

We hebben getracht om deze kinderen ook nog bij dezelfde juf te laten hernemen als 

voorheen, maar dit lukt niet organisatorisch.  

Naar jaarlijkse gewoonte zullen de kinderen die na de paasvakantie ingestapt (op papier dan) 

zijn wel nog bij dezelfde juf zitten volgend schooljaar.  

 

18. Gaat het fietsexamen nog door?  

We hopen van wel. We zijn inmiddels de kinderen en ouders hieromtrent aan het bevragen, maar 

vooral de vele vrijwilligers die we hiervoor nodig hebben.  

 

 



19. IDP proeven op het einde van het schooljaar voor L6?  

Officieel worden deze niet meer afgenomen. Wij zullen ze wel hanteren voor interne kwaliteitszorg, 

maar zullen de resultaten niet doorsturen naar de overheid. Dit is een tijdrovende activiteit en zal 

slechts beperkte info geven, al dan niet beïnvloed door Corona.  


