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De Vrije Sint-Clemensschool in Hoeilaart bereidt de heropening voor. ©Kristof Vadino

Net als tal van scholen hoopt de Vrije Sint-Clemensschool in Hoeilaart vrijdag
opnieuw leerlingen te verwelkomen. 'Dat vraagt allemaal ongelooflijk veel planning.
En ons poetspersoneel is al overbevraagd.'

W ie de basisschool binnenkomt, wordt verwelkomd door een pompje met
handgel. ‘De wasbakken worden deze week nog door de gemeente geleverd’,
zegt Nico Guns van het directieteam. De gedeeltelijke heropening  in goede
banen leiden is met meer dan 700 leerlingen en 29 klassen geen sinecure.
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De speelplaats is met nadarhekken opgedeeld. Of de kinderen op het gloednieuwe
speeltoestel mogen, is nog niet zeker. ‘In principe moet je dat tussen twee speeltijden
ontsme!en, maar dat is niet haalbaar. Ons poetspersoneel is al overbevraagd’, zegt Guns.
‘Het is een van mijn vele vragen die ik naar onze preventieadviseur heb gemaild.’

Kleurrijke tape

Door het schoolgebouw lopen klusjesmannen om alles coronaproof te maken. Op de trap
naar de klaslokalen zijn met zwart-gele plakband vakken afgebakend. ‘De kinderen
mogen pas doorschuiven naar het volgende vak als de andere is gepasseerd’, zegt Guns uit.
‘Op de speelplaats moeten ze al geordend zijn, zodat ze in juiste volgorde de klas
binnenkomen: eerst wie achteraan zit, dan pas wie vooraan zit.’ Het is moeilijk in te
beelden dat in deze gangen straks 220 jonge kinderen aan social distancing moeten doen.

De hoofdpunten van vandaag, leest u in De Tijd Avond.

Uw dagelijkse round-up van de actualiteit.

Vul uw e-mailadres in

Elke dag (ma.-vrij.) via e-mail - Uitschrijven in één klik

TIP

Ook in de klassen is alles afgebakend met kleurrijke tape. ‘We hebben de oppervlakten tot
twee cijfers na de komma moeten opmeten’, zegt hij. In elk lokaal kunnen tot twaalf
leerlingen zi!en, waardoor de klas in twee gedeeld is. De klastitularis en een
zorgleerkracht wisselen elkaar af. ‘We hebben nog geluk dat we enkele grotere lokalen
hebben. In een bevriende school kunnen door de strenge richtlijnen maar negen
leerlingen per klas beginnen.’

Volgens die richtlijnen moet voor de leerkracht in 8 vierkante meter voorzien zijn in een
zone die de leerlingen niet mogen betreden. De directeur onderbreekt zijn uitleg,
omdat een juf zijn hulp inroept bij het herinrichten van haar klas. Probleem: de wasbak
staat achter haar bureau, maar volgens de draaiboeken moeten leerlingen ook in de klas
hun handen regelmatig wassen. ‘Het vraagt allemaal ongelooflijk veel planning’, zucht
Guns.
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Knippen in het aanbod

Ondanks al dat puzzelen moet de school knippen in het lesaanbod. Volgens de
draaiboeken kunnen het eerste en tweede leerjaar vier dagen naar school, het zesde twee
dagen. Maar de school heeft het aanbod gehalveerd. ‘Dat leidt tot ontgoocheling bij
ouders’, zegt Guns. ‘Maar de overheid heeft verwachtingen gecreëerd die wij met onze
capaciteit onmogelijk kunnen inlossen. Ik begrijp dat men hoop wilt geven, maar men
houdt geen rekening met de realiteit op school.’

Dat rekenwerk wordt sterk bemoeilijkt door de opvang die de school moet voorzien.
Omdat veel ouders in de zorg werken, was van in het begin altijd een tiental kinderen op
school aanwezig. Vanaf maandag stijgt de vraag zo'n 80, blijkt uit een rondvraag. ‘Er
wordt gezegd dat de lokale besturen de opvang kunnen overnemen, maar ook zij zi!en
met de handen in het haar. We zi!en echt op onze limiet. Een uitbreiding naar meer
leerjaren lukt alleen als de regels versoepelen.’

Wie niet lesgeeft, blijft aan de slag met online preteachen. Dat lijkt goed te lopen, al kan
de echte evaluatie pas in de klas gebeuren. ‘We krijgen van ouders veel vragen over
mogelijke leerachterstand, maar zelf maken we ons vooral zorgen over het welbevinden
van de kinderen. Je weet niet altijd in welke omstandigheden ze de afgelopen weken
hebben doorgebracht. Een kind dat zich niet goed voelt, kan ook niet leren. En ook hier
wordt het niet eenvoudig. Zelfs onze zesjarigen moeten het grootste deel van de dag aan
hun lessenaar doorbrengen.’

Niet turnen in het park

Om dat toch wat te temperen, krijgen de kinderen elke dag een uurtje beweging. Ook dat
organiseren was geen eenvoudige klus. ‘We zi!en hier midden in het groen. Onze
turnlessen vinden normaal plaats in het park. Maar dat mag helaas niet, want dat zou een
samenscholing zijn op publiek domein.’ De gemeente voorziet in andere infrastructuur,
zoals de gemeentelijke sporthal en voetbalvelden. ‘Maar ook daar geldt ongeacht de
groo!e dat je er met maximaal 14 kinderen in kunt.’
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Vooruitblikken wil Guns niet. ‘Dat durven we niet. Het heeft ook geen zin, de richtlijnen
veranderen zo snel. Voor hetzelfde geld moeten we in juni weer alle tape verwijderen. We
nemen het dag per dag.’ 
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LEES VERDER

Het onderwijs en de lokale besturen zijn het oneens over bij wie de eindverantwoordelijkheid ligt voor

de opvang. Het katholiek onderwijs wil desnoods een limiet zetten op de schoolopvang, maar volgens

het kabinet van minister van Onderwijs Weyts kan dat niet.

BELGIË

Een beetje 1 september, maar opvang blijft probleem

…

Vlaanderen zag de inkomsten uit erfbelasting in 2019 met 10 procent terugvallen, omdat de Vlamingen

sinds de hervorming van het erfrecht meer nalaten aan hun partner. Aan broers, zussen en vrienden

werd niet meer nagelaten, ondanks de lagere erftarieven.

ERFENIS NETTO

Vlaanderen int minder erfbelasting door hervorming erfrecht

…

Ondernemers werden van de ene dag op de andere gedropt op onbekend terrein. Dat zorgde

aanvankelijk voor wat onzekerheid, maar al snel dook de passie op om de business te laten

draaien.

GESPONSORDE INHOUD

Hoe sterk is telewerk ingeburgerd sinds de coronacrisis?

…

Vorig jaar is in Vlaanderen bijna 330 miljoen euro nagelaten aan goede doelen, of iets meer dan

900.000 euro per dag.

BELGIË NETTO

Elke dag vloeit 900.000 euro via testament naar goed doel

De Vlaamse regering voorziet in 25 euro per kind per dag om zomerscholen te organiseren voor wie

leerachterstand heeft. De deelname is vrijwillig.

CORONAVIRUS

Vrijwillige zomerscholen op komst

Vlamingen die vastgoed kopen of een erfenis ontvangen, krijgen nog eens twee maanden extra respijt

tot eind september om de belasting op die aankoop of erfenis te betalen.

NEWS NETTO

Vlaanderen geeft belastingbetaler twee maanden extra uitstel
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Meest gelezen

De N-VA-voorzitter blijft bij zijn aanbod van maart om een soort minimumregering te vormen met zowel

de PS als de N-VA aan boord.

BELGIË

Bart De Wever: 'We gijzelen elkaar de dood in'

Banken willen coronaplan al bijsturen voor kmo's1

Nooit meer terug naar kantoor2

Oostende krijgt zijn megabordeel3

KBC-topman Johan Thijs: 'De zware impact moet nog komen'4

Duitsland duikt in recessie5

GESPONSORDE INHOUD

Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn

verantwoordelijk voor de inhoud.
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https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/vlaanderen/bart-de-wever-we-gijzelen-elkaar-de-dood-in/10226578.html
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Het coronavirus heeft de economie in zijn greep, maar de Belgische bedrijven laten zich niet doen. Ze

zijn creatiever en weerbaarder dan ooit en tonen dat ze samen sterk staan. Talloze belangeloze

initiatieven van ondernemers om andere ondernemers te helpen steken de kop op. Lees meer

Lock Down? Stand Up!
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Zowat alle bedrijven zijn nog volop bezig met het managen van de effecten van de coronacrisis op hun

dagelijkse werking. Maar intussen is het al duidelijk dat ondernemingen ook op de lange termijn een

nieuw tijdperk ingaan. Lees meer

Bedrijven maken digitale kwantumsprong

De verspreiding van het coronavirus heeft een immense impact op de dagelijkse werking van bedrijven.

Dat kan ook gevolgen hebben op de langere termijn. Lees meer

Corona raakt ondernemingen en al hun medewerkers
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De uitdagingen die ondernemers nu op hun bord krijgen en de nieuwe manieren waarop ze moeten

werken, dwingen hen ook om hun verzekeringsportefeuille opnieuw te bekijken. Lees meer

Nog veel vragen over verzekeringen
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Hoe reageren Belgische CEO’s op de coronacrisis?

Voor CEO David Vanheede staat heldere communicatie centraal.

++

Thuiswerken na corona?

‘De coronacrisis is voor bedrijven een snelcursus over de voordelen van telewerk’

++

Groene landmark in de Antwerpse skyline

De nieuwe woontoren Doktoren op ’t Eilandje wordt de nieuwe groene landmark van de

Antwerpse skyline. Groen, want bovenop de 23ste verdieping, op zo’n 80 meter hoogt…

komt een unieke daktuin. ++

GESPONSORDE BEDRIJFSBERICHTEN

VASTGOED

Realty en professor Urbanisatie Alexander D'Hooghe slaan handen in elkaar

door realty ++

SHAREHOLDER

Jaarverslag 2019

door ucb ++

SHAREHOLDER

Gewone algemene vergadering van 13.05.2020

door coUnimmo ++

SHAREHOLDER

Richtlijnen voor de organisatie van de Gewone en Buitengewone Algemene

Vergaderingen

door home invest belgium ++

http://ads-mediafin.adhese.com/raylene//sl3618/brSafari;Safari13.1;OSX;desktop;v4//dtdesktop/ogcontrol///reaHR0cHM6Ly93d3cudGlqZC5iZS9zZWFyY2guaHRtbA==/uraHR0cHM6Ly93d3cudGlqZC5iZS9wb2xpdGllay1lY29ub21pZS9iZWxnaWUvdmxhYW5kZXJlbi9zY2hvbGVuLWdhYW4tb3VkZXJzLW1vZXRlbi10ZWxldXJzdGVsbGVuLzEwMjI2ODk3///uiunknown///////abguest//II9ac3c946-0f2d-4cc4-877d-e52146feb0f8////////////////////////////////////coBE////////////////////////////cau;n;k;n;o;w;n/tlnone//inadttrpolitieknlalle//uud8aae153_bb80_4fdd_9c3b_1482a0df4494//cxbrandprotectionnegativefeelings/A2127.68.78.84/ad116227/URhttps://www.tijd.be/partner/best-managed-companies-2020/dit-label-is-meer-dan-een-beeldje-in-de-trofeekast/10225894.html
http://ads-mediafin.adhese.com/raylene//sl3618/brSafari;Safari13.1;OSX;desktop;v4//dtdesktop/ogcontrol///reaHR0cHM6Ly93d3cudGlqZC5iZS9zZWFyY2guaHRtbA==/uraHR0cHM6Ly93d3cudGlqZC5iZS9wb2xpdGllay1lY29ub21pZS9iZWxnaWUvdmxhYW5kZXJlbi9zY2hvbGVuLWdhYW4tb3VkZXJzLW1vZXRlbi10ZWxldXJzdGVsbGVuLzEwMjI2ODk3///uiunknown///////abguest//II9ac3c946-0f2d-4cc4-877d-e52146feb0f8////////////////////////////////////coBE////////////////////////////cau;n;k;n;o;w;n/tlnone//inadttrpolitieknlalle//uud8aae153_bb80_4fdd_9c3b_1482a0df4494//cxbrandprotectionnegativefeelings/A2127.68.78.84/ad113095/URhttps://www.tijd.be/partner/partena-professional/hr-agility/werken-we-ook-na-de-lockdown-massaal-thuis/10224141.html
http://ads-mediafin.adhese.com/raylene//sl3618/brSafari;Safari13.1;OSX;desktop;v4//dtdesktop/ogcontrol///reaHR0cHM6Ly93d3cudGlqZC5iZS9zZWFyY2guaHRtbA==/uraHR0cHM6Ly93d3cudGlqZC5iZS9wb2xpdGllay1lY29ub21pZS9iZWxnaWUvdmxhYW5kZXJlbi9zY2hvbGVuLWdhYW4tb3VkZXJzLW1vZXRlbi10ZWxldXJzdGVsbGVuLzEwMjI2ODk3///uiunknown///////abguest//II9ac3c946-0f2d-4cc4-877d-e52146feb0f8////////////////////////////////////coBE////////////////////////////cau;n;k;n;o;w;n/tlnone//inadttrpolitieknlalle//uud8aae153_bb80_4fdd_9c3b_1482a0df4494//cxbrandprotectionnegativefeelings/A2127.68.78.84/ad113235/URhttps://www.tijd.be/connect/vastgoed/appartementisering/immpact/groene-landmark-in-de-antwerpse-skyline/10224651.html?
http://ads-mediafin.adhese.com/raylene//sl16243/brSafari;Safari13.1;OSX;desktop;v4//dtdesktop/ogcontrol///reaHR0cHM6Ly93d3cudGlqZC5iZS9zZWFyY2guaHRtbA==/uraHR0cHM6Ly93d3cudGlqZC5iZS9wb2xpdGllay1lY29ub21pZS9iZWxnaWUvdmxhYW5kZXJlbi9zY2hvbGVuLWdhYW4tb3VkZXJzLW1vZXRlbi10ZWxldXJzdGVsbGVuLzEwMjI2ODk3///uiunknown///////abguest//IIeca12d3a-83b7-4888-9200-979ebe51461b////////////////////////////////////coBE////////////////////////////cau;n;k;n;o;w;n/tlnone//inadttrpolitieknlalle//uud8aae153_bb80_4fdd_9c3b_1482a0df4494//cxbrandprotectionnegativefeelings/A2127.68.78.84/ad97043/URhttps://www.tijd.be/partner/realty/mobiliteit-en-woongedrag/realty-en-professor-urbanisatie-alexander-d-hooghe-slaan-handen-in-elkaar/10115551.html
http://ads-mediafin.adhese.com/raylene//sl16243/brSafari;Safari13.1;OSX;desktop;v4//dtdesktop/ogcontrol///reaHR0cHM6Ly93d3cudGlqZC5iZS9zZWFyY2guaHRtbA==/uraHR0cHM6Ly93d3cudGlqZC5iZS9wb2xpdGllay1lY29ub21pZS9iZWxnaWUvdmxhYW5kZXJlbi9zY2hvbGVuLWdhYW4tb3VkZXJzLW1vZXRlbi10ZWxldXJzdGVsbGVuLzEwMjI2ODk3///uiunknown///////abguest//IIeca12d3a-83b7-4888-9200-979ebe51461b////////////////////////////////////coBE////////////////////////////cau;n;k;n;o;w;n/tlnone//inadttrpolitieknlalle//uud8aae153_bb80_4fdd_9c3b_1482a0df4494//cxbrandprotectionnegativefeelings/A2127.68.78.84/ad100763/URhttps://www.tijd.be/partner/shareholder/ucb/integrated-annual-report-2019/10209527.html
http://ads-mediafin.adhese.com/raylene//sl16243/brSafari;Safari13.1;OSX;desktop;v4//dtdesktop/ogcontrol///reaHR0cHM6Ly93d3cudGlqZC5iZS9zZWFyY2guaHRtbA==/uraHR0cHM6Ly93d3cudGlqZC5iZS9wb2xpdGllay1lY29ub21pZS9iZWxnaWUvdmxhYW5kZXJlbi9zY2hvbGVuLWdhYW4tb3VkZXJzLW1vZXRlbi10ZWxldXJzdGVsbGVuLzEwMjI2ODk3///uiunknown///////abguest//IIeca12d3a-83b7-4888-9200-979ebe51461b////////////////////////////////////coBE////////////////////////////cau;n;k;n;o;w;n/tlnone//inadttrpolitieknlalle//uud8aae153_bb80_4fdd_9c3b_1482a0df4494//cxbrandprotectionnegativefeelings/A2127.68.78.84/ad104619/URhttps://www.tijd.be/partner/shareholder/cofinimmo/gewone-algemene-vergadering-van-13-05-2020-wijziging-formaliteiten-voor-deelname-omwille-van-covid-19/10222562.html
http://ads-mediafin.adhese.com/raylene//sl16243/brSafari;Safari13.1;OSX;desktop;v4//dtdesktop/ogcontrol///reaHR0cHM6Ly93d3cudGlqZC5iZS9zZWFyY2guaHRtbA==/uraHR0cHM6Ly93d3cudGlqZC5iZS9wb2xpdGllay1lY29ub21pZS9iZWxnaWUvdmxhYW5kZXJlbi9zY2hvbGVuLWdhYW4tb3VkZXJzLW1vZXRlbi10ZWxldXJzdGVsbGVuLzEwMjI2ODk3///uiunknown///////abguest//IIeca12d3a-83b7-4888-9200-979ebe51461b////////////////////////////////////coBE////////////////////////////cau;n;k;n;o;w;n/tlnone//inadttrpolitieknlalle//uud8aae153_bb80_4fdd_9c3b_1482a0df4494//cxbrandprotectionnegativefeelings/A2127.68.78.84/ad104659/URhttps://www.tijd.be/partner/shareholder/home-invest-belgium/richtlijnen-voor-de-organisatie-van-de-gewone-en-buitengewone-algemene-vergaderingen-van-5-mei-2020/10222855


16/05/2020 16:12'Scholen gaan ouders moeten teleurstellen' | De Tijd

Pagina 10 van 10https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/vlaanderen/scholen-gaan-ouders-moeten-teleurstellen/10226897

# Facebook  " Twitter  - RSS  

% Linkedin

   

Met onze nieuwsbrieven in een oogopslag mee
Wees onmiddellijk op de hoogte van de jongste nieuwsfeiten met onze vernieuwde nieuwsbrieven.

BEHEER UW NIEUWSBRIEVEN

Uw portefeuille nu nog slimmer
Met de nieuwe features van de portefeuilletool volgt u uw beleggingen nog beter op.

RAADPLEEG UW PORTEFEUILLE

Lees De Tijd op uw smartphone of tablet
Download onze gratis app

. Apple App Store

/ Google Play Store

     

 

Help Algemene voorwaarden Privacy Cookie policy Cookies bewerken Contact & Suggesties

Adverteren Jobs bij Mediafn

http://www.facebook.com/detijd
http://www.twitter.com/tijd
https://www.tijd.be/rss
https://www.linkedin.com/showcase/4837617
https://www.mediafin.be/
http://www.vwd.com/
http://cim.be/mtwb/nl/r_9.html
http://www.license2publish.be/
http://www.jep.be/nl/
https://www.tijd.be/mijn-tijd/overzicht.html%23newsletters
https://www.tijd.be/mijn-diensten/portefeuille.html
https://www.tijd.be/ios
https://www.tijd.be/android

