Waarover gaat deze brief? Hoe loopt het momenteel op school met betrekking tot corona?
Beste ouders,
Het is u wellicht niet ontgaan dat de besmettingscijfers in onze samenleving sterk gestegen zijn.
Ook op school merken wij sinds vorige week dat er heel wat leerlingen in quarantaine zitten omwille
van besmettingen in het gezin of dat leerlingen positief testen of getest moeten worden omwille van
een hoog risico contact.
Bij afwezigheid van 1 of meerdere leerkrachten zullen wij naar volgende oplossingen grijpen:
-

Lerarenplatform wordt ingeschakeld.

-

Klassen worden verdeeld over hetzelfde leerjaar.

-

Zorgleerkrachten, zorgcoördinatoren en in uiterste nood directie gaan in de klas.

-

Leerlingen gaan ‘op hotel’ bij andere leerjaren.

-

Er wordt vervanging gezocht via het plaatsten van vacatures en opbellen van leerkrachten
zonder werk. Momenteel echter zijn die niet te vinden.

-

Derdejaars stagiaires in de lerarenopleiding staan voor de klas.

Wij gaan niet lichtzinnig om met het thuislaten van klassen en doen alles wat in onze macht ligt om
onze kinderen naar school te laten komen. Maar soms is dat niet genoeg…
Vandaag zijn 10 van onze collega’s afwezig omwille van ziekte (zowel corona-gerelateerd als nietcorona gerelateerd) en quarantaines en dat heeft uiteraard zijn gevolgen op de schoolwerking.
Vanaf morgen zullen 4 klassen in de lagere school gesloten zijn omwille van tijdelijke sluiting wegens
overmacht en 1 klas 1ste leerjaar werd in quarantaine gezet door het CLB. De ouders van deze
kinderen werden gemaild, opgebeld en het afstandsonderwijs wordt vanaf morgen ten laatste
opgestart. Werd u niet gebeld? Dan mag uw kind gewoon naar school komen!
Wij trachten al onze kinderen zo snel mogelijk naar school terug te halen en maken er een prioriteit van
om de leerlingen die in quarantaine zitten zo goed mogelijk te begeleiden. Ook wanneer ze terug
komen zullen onze leerkrachten hun uiterste best doen om de leerlingen bij te werken.
Wat zich afspeelt in de samenleving is voelbaar bij ons op school…maar dit betekent zeker niet dat het
besmettingscijfer in onze school hoog ligt.
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Wat mag u van ons verwachten?
•

Indien de klas van uw kind moet sluiten wegens overmacht wordt u steeds gemaild én gebeld.

•

U ontvangt een attest voor uw werkgever.

•

U mag erop vertrouwen dat wij al het mogelijk doen om de kinderen zo snel mogelijk terug
naar school te halen.

•

Via afstandsonderwijs proberen we de kinderen herhaling van de leerstof aan te bieden.
Nieuwe leerstof wordt niet gegeven in het afstandsonderwijs.
De leerkracht of zorgleerkracht neemt contact met u op en geeft aan wat thuis kan gebeuren.
Meestal gaat dit over enkele Bingeltaken.
U hoeft als ouder thuis geen les te geven.
Taken die te moeilijk zijn of waar het kind moeite mee heeft, geeft u gewoon door aan de
leerkracht.
Het is zeker niet de bedoeling dat uw kind de hele dag voor de computer zit.
Heeft u vragen in verband met het afstandsonderwijs?
Neem dan contact op met de leerkracht die u de taken heeft bezorgd.
Dat kan via mail naam.familienaam@coltd.be
U mag ook steeds het secretariaat contacteren via secretariaat.dewegel@coltd.be

•

Eens de kinderen terug op school zijn, kijkt ons team naar wat de leerlingen goed ingeoefend
hebben en waar er nog noden zijn. Samen gaan we daar dan mee aan de slag.

Wat vragen wij van u?
•

Vertoont uw kind verkoudheidssymptomen of buikklachten?
Informeer steeds bij de huisarts en laat uw kind zeker niet ziek naar school komen.

•

Momenteel kampen wij met een personeelstekort, hierdoor kan het zijn dat u even moet
wachten vooraleer u antwoord krijgt op een mail of telefoontje.
Mogen wij vragen op uw begrip? We beantwoorden uw vragen binnen de 2 dagen.

•

U draagt een mondmasker bij het betreden van de school.

•

U meldt zich steeds bij het secretariaat.

Wij hopen alvast dat deze 4de coronagolf snel terug gaat liggen en dat we met z’n allen kunnen
genieten van een veilig en gezond eindjaar. We wensen het u toe!
Met vriendelijke groeten,
Namens het Wegelteam
Tania Van Wynsberge en Kelly Cathelijn

