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“Deze vierde golf is veel dramatischer en 
zwaarder om dragen,” zegt directeur Lut: 
“Onze school kreunt onder een lerarentekort. 
Voor elf afwezigen vond ik één (gepensioneer-
de) vervanger. Zorgleerkrachten springen ook 
al bij. In elke klas zitten nog eens minimaal vijf 
leerlingen in quarantaine zodat er zowel fysiek 
als online wordt les gegeven. Er wordt gebruik 
gemaakt van een spreadsheet om op te volgen 
welke les of toets een leerling al kreeg.”
Gelukkig kwam er hulp uit onverwachte hoek. 
Omwille van een besmette leraar lichamelijke 
opvoeding moest de kleuterschool noodge-
dwongen sluiten. De kleuterjuffen waren op 
school, maar de kleuters thuis! Dit bracht een 
spontane solidariteitsactie op gang. De kleu-
terjuffen reikten hun lagere schoolcollega’s 
een helpende hand en namen een veelheid aan 
taken op zich: alle toezichten, verbeterwerk, ja 
zelfs hele lespakketten zodat de klasleer-
krachten kinderen konden bijwerken.
De kleuterjuffen konden zo ook ervaren dat de 
wereld van de kleuterschool en de lagere 
school heel verschillend is. Juf Ilse drukt het 
zo uit: “De te geven leerstof hebben we snel 
onder de knie, maar we hebben aan den lijve 
ondervonden dat het timemanagement in de 
lagere school veel strikter is.” De leraren kre-
gen van hun collega’s ook vouchers die ze kon-
den inruilen voor een gratis bewaking.

De hulp wordt enorm gewaardeerd, niet alleen 
door collega’s van de lagere school, maar ook 
door de ouders en zeker ook door de leerlin-
gen. “Ondanks alle problemen heerst er dan 
ook een positieve vibe op school. Ik ben ervan 
overtuigd dat mijn team nog hechter geworden 
is,” aldus een trotse directeur Lut.

Corona verdeelt niet alleen, het brengt ook mensen 
dichter bij elkaar. De Vrije Basisschool Sint-Franciscus 

in Turnhout is hiervan een treffend voorbeeld. Een 
heuse kleuterjuffenbrigade trad in actie!
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