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De kleuterafdeling van GO! basisschool De Esdoorn in Hombeek sluit t.e.m. 30 oktober
wegens coronabesmetting. De lagere school blijft open met uitzondering van het tweede
leerjaar.

KLEUTERAFDELING DE ESDOORN SLUIT DOOR CORONA
De kleuterafdeling van GO! basisschool De Esdoorn in Hombeek gaat dicht tot de
herfstvakantie. Die beslissing werd afgelopen zaterdag (gisteren) genomen i.s.m.
contactopsporing Mechelen en de covid-cel van het CLB. Alle ouders zijn op de
hoogte gebracht. “De lagere school blijft open, met uitzondering van het tweede
leerjaar. Hier zijn vijf leerlingen positief getest op covid-19. Alle leerlingen van het
tweede leerjaar krijgen de komende week afstandsonderwijs”, zegt Gudrun Vranken,
directeur van basisschool De Esdoorn.
Afgelopen week waren negen leerkrachten afwezig. Toch hield het schoolteam vol. “Dankzij
de solidariteit en flexibiliteit binnen het team kregen alle klassen les. Maar nu moeten we het
hoofd buigen voor het virus. De kleuterafdeling en het tweede leerjaar gaan in quarantaine.”
De leerlingen van het tweede leerjaar krijgen afstandsonderwijs. “Onder meer via dagcontracten met instructiefilmpjes, zoomgesprekken met de klas en individueel indien extra
uitleg nodig is.”
GO! basisschool De Esdoorn telt 7 kleuterklassen, samen goed voor ruim 170 kleuters, en
twee klassen in het tweede leerjaar, nog eens zo’n 50 leerlingen. Bijna de helft (46%) van de
school gaat dus in quarantaine tot de herfstvakantie.
“Gelukkig mogen de andere klassen van de lagere school wel open blijven volgens de covidcel van het CLB en contactopsporing Mechelen. De komende dagen volgen zij de situatie
nauwgezet op.”
De directeur en het schoolteam blijven positief. “Natuurlijk! Niemand heeft dit gewild of kan
hier iets aan doen. Discussies over wie wat waar heeft opgelopen, zijn dan ook totaal
zinloos. Het virus is momenteel in heel België aan een opmars bezig. Dat is onder
leerkrachten en leerlingen niet anders. De ene school na de andere stelt klassen in
quarantaine of sluit zelfs volledig. We moeten kalm blijven en handelen volgens de strikte
coronaschoolprocedures, zoals wij reeds deden en nu doen. Met veel begrip voor elkaar.
Ook voor ouders die tegen het advies van de experts in besluiten hun kinderen de komende
week toch liever thuis te houden. Die kinderen zullen eveneens via afstandsonderwijs
worden geholpen.”
GO! basisschool De Esdoorn is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 13.500 leerlingen,
8.200 cursisten volwassenenonderwijs en 37 instellingen een van de grootste GO! scholengroepen van het land.
De groep verenigt de scholen van het GO! onderwijs in de regio Mechelen, Keerbergen en Heist-op-den-Berg. De
algemeen directeur van Scholengroep 5 is Geert Van Hoof.

