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GO! basisschool Klim Op in Bonheiden, Schoolstraat 10, sluit wegens een corona-
uitbraak. Morgen zal een speciale test-bus in de sporthal van Bonheiden alle 
leerlingen en leraren testen die op de quarantainelijst gezet zijn.  
 

GO! BASISSCHOOL KLIM OP SLUIT DOOR CORONA 
 
GO! basisschool Klim Op in Bonheiden gaat tot en met vrijdag 26 maart dicht 
wegens een corona-uitbraak. “Zondagavond werd ik verwittigd door het CLB 
dat vanaf maandag, vandaag dus, alle kinderen die de voorbije week een warm 
middagmaal hadden gekregen in quarantaine moeten gaan. Het gaat over 
ongeveer 120 kinderen. Een aantal reftermedewerkers is positief getest en ook 
de leraren die mee hebben geholpen in de refter moeten in quarantaine. 
Vervolgens betrof het ook directie en secretariaat. Tijdens een spoedoverleg 
deze morgen met de gemeente Bonheiden is dan in gemeenschappelijk 
akkoord besloten de school volledig te sluiten van dinsdag tot vrijdag”, zegt 
Esther Decaluwe, directeur van GO! basisschool Klim Op.   
 
Voor de kleuters zijn er bundeltjes met taken en opdrachtjes voor thuis. Voor de 
leerlingen in het lager onderwijs wordt er afstandsonderwijs voorzien.  
 
“GO! basisschool Klim Op is een voorloper in adaptief leren. Dit is onderwijs waarbij 
er rekening wordt gehouden met de verschillen die er bestaan tussen kinderen op 
vlak van  talent, tempo en temperament (gedrag). Het onderwijs in de klas wordt al 
heel vaak aangevuld met individueel en digitaal materiaal. De leerlingen hebben 
bijgevolg allemaal al een eigen digitale leeromgeving waarin ze van thuis uit vlot 
kunnen verder werken.” 
 
Morgen zal een speciale test-bus in de sporthal van Bonheiden alle leerlingen en 
leraren testen die op de quarantaine-lijst geplaatst zijn. “Woensdagnamiddag zitten 
we dan opnieuw samen met de gemeente van Bonheiden om aan de hand van die 
resultaten eventuele verdere maatregelen te bespreken.” 
 
Algemeen directeur Geert Van Hoof van GO! scholengroep 5 waar basisschool Klim 
Op deel van uitmaakt deed vandaag nog een oproep aan de minister om 
leerkrachten prioritair te vaccineren. 
 
Geert Van Hoof: “Via deze weg wil ik een speciale dank richten aan de directeur van 
basisschool Klim Op, mevrouw Esther Decaluwe, omdat ze erin geslaagd is 
zondagavond nog alle leraren en ouders van de leerlingen die in quarantaine 
moesten, te verwittigen. Ook dank aan het CLB, het track tracing team en het 
gemeentebestuur van Bonheiden om daadkrachtig en in een constructieve sfeer 
maatregelen te nemen.” 
 
GO! basisschool Klim Op is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 13.500 leerlingen, 

12.000 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.  


