ACTUEEL

JONG GEWELD

Cedric Herreman
Cedric is een gedreven kleuteronderwijzer. Hij studeerde voeding en verzorging, en zag het licht toen hij in
het vierde middelbaar kennis maakte met iemand die studeerde voor kleuteronderwijzer. Na een zevende
jaar kinderverzorging gingen alle trossen los op de hogeschool. Het was liefde op het eerste gezicht, al van
bij de eerste theorielessen. Bij Kazou begeleidde hij kleuterkampen. Na twee jaar vervangingen en een fijne
opdracht bij anderstalige nieuwkomers zoekt hij nu werk in dezelfde scholengemeenschap.

Als er op een bepaald moment teveel leraren
afwezig zijn wegens quarantaine, isolatie of ziekte
kan het schoolbestuur beslissen om de school
te sluiten wegens overmacht. De burgemeester
moet verwittigd worden en die kan beslissen of de
lokale crisiscel bijeengeroepen moet worden. Het
schoolbestuur, de medische expert, de CLB-arts
en de arbeidsarts van de school kunnen dan betrokken worden bij dit overleg waar ze afspraken
maken met de school over de latere heropstart.
Net zoals bij sluiting van de school wegens
clusterbesmettingen moet de burgemeester de
gouverneur op de hoogte brengen, die nadien de
sluiting van de school doorgeeft aan het nationaal
crisiscentrum.
De school deelt de beslissing van de sluiting mee
aan het CLB en meldt de sluiting wegens overmacht aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi).
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Ik wil vooral jonge kinderen met een
positieve blik naar onze wereld en
samenleving leren kijken. Respect
voor jezelf en een ander is belangrijk:
iedereen mag zichzelf zijn, ongeacht
zijn/haar herkomst. In mijn eerste
jaar werkte ik dit uit in verschillende
thema’s. Bijvoorbeeld bij het thema
carnaval gebruikte ik “Lou viert
carnaval” van Katleen Amant, een
prentenboek met de nadruk op
diversiteit. En Lou heeft ook een
meester in de klas en geen juf, dat sloot
goed aan bij onze klas. Alle personages
zijn ver van stereotypen.

Wat betekent Isolatie?
Dit is onveranderd gebleven na de veiligheidsraad
van 23 september. Als je ziek bent of positief getest bent, word je gevraagd om voor een periode
van minstens 7 dagen in isolatie te gaan. Vanaf
het moment dat je symptomen hebt, blijf je niet
meer dan 7 dagen besmettelijk voor andere mensen dus is het ook voor die periode dat je je moet
isoleren van je dichte omgeving.
Om isolatie goed door te komen, vraag je best
hulp aan anderen. Uiteraard gelden de maatregelen bij quarantaine ook voor isolatie, maar ze zijn
nog iets strenger. Zo wordt aanbevolen om thuis
een mondmasker te dragen om je huisgenoten
te beschermen van het virus. Je blijft ook best in
een aparte kamer die je zo veel mogelijk verlucht,
zodat het virus niet de kans krijgt om zich te verspreiden van zodra de deur opengaat. Je kan zelf
contact opnemen met het callcenter voor contactonderzoek, maar je hoeft daar zeker niet op te
wachten om je naasten op de hoogte te brengen.

TEKST
Christof De Mol
Het laatste nieuws over onderwijs en corona
https://bit.ly/30lTxpl

FOTO
Joke Couvreur

BASIS 26 SEPTEMBER 2020

Waar ben ik bezorgd over?

We krijgen veel vragen binnen over de quarantaine. Is het nu 7 dagen, 14 dagen of 9 dagen? Wat
mag je nog wel? Wat niet meer? Er is ondertussen ook weer wat aan gesleuteld. Hoog tijd dus
om de bomen in het bos opnieuw te kunnen zien.
We zetten het voor je op een rijtje.
Stel je bent met iemand in contact geweest die
net heeft gehoord dat hij of zij besmet is met
COVID-19. Dan word je gevraagd in quarantaine te
gaan. Tot nu toe was dat 14 dagen, vanaf 1 oktober wordt dat 7 dagen, zo heeft de veiligheidsraad
op 23 september beslist.
Als je in quarantaine bent, zonder je je best zoveel
mogelijk af en mag je niet buitenshuis werken.
Vermijd nauwe contacten met je huisgenoten. Als
dat kan, slaap in een aparte ruimte, gebruik een
apart toilet en een aparte badkamer. Deel zeker
nooit voorwerpen met je huisgenoten, zoals be-

Waar sta ik voor?

Het is als starter niet altijd eenvoudig: Ik zit nu even
‘between jobs’, maar iets aannemen in een andere
scholengemeenschap is niet evident. Ik wil mijn
TADD niet mislopen in mijn scholengemeenschap
waar ik nog een half jaar nodig heb. Steeds positieve
functioneringsgesprekken, graag gezien zijn, maar toch
niet aan de slag kunnen in onze regio, dat is wel jammer.
We worden hier dikwijls ingezet in het lager onderwijs,
terwijl we die specifieke didactiek niet leerden. Je wil de
school wel uit de nood helpen, maar volmondig ja zeggen
voor zo’n opdracht is toch niet evident.

Wat is quarantaine?

stek, glazen, handdoeken, … Je mag enkel buitenshuis voor noodzakelijke verplaatsingen, zoals
boodschappen doen, naar de dokter of de apotheker gaan. Begin je je slechter te voelen en vertoon
je symptomen, bel meteen je huisarts. Die beslist
of de test noodzakelijk is of niet.

Ik wil graag benadrukken dat de job echt wel
aantrekkelijk is, ook voor mannen. De liefde en
eerlijkheid van die kinderen, het hart op de tong,
dat is het mooie eraan. De opmerkingen die
je aan het lachen maken. Als mannelijke
leraar, pak je zaken toch anders aan
dan je vrouwelijke collega’s. Meestal
vinden de kinderen het net tof
dat ze een meester in de klas
krijgen. Daar wordt niet meer
van opgekeken.

Sluiting wegens overmacht

Wat wil ik?
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