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Organisatie heropstart basisonderwijs

Beste ouders

Graag informeer ik u over de organisatie van de heropstart in het basisonderwijs van onze scholengroep.
De voorgestelde opstart vraagt veel van onze scholen: de verplichte veiligheidsvoorwaarden eisen veel
personeel en vooral organisatorische en infrastructurele aanpassingen. Het organiseren van de lessen
voor het eerste, tweede en zesde leerjaar in kleine ‘bubbels’ mét daarnaast preteaching voor het derde,
vierde en vijfde leerjaar én organiseren van noodopvang zal niet eenvoudig zijn.
Omdat veiligheid voor ons prioritair is en om de scholen in staat te stellen alles zo optimaal mogelijk te
organiseren, heeft de scholengroep beslist om tijdens de eerste week van de heropstart de scholen in
beperkte mate opnieuw open te stellen:
-

Leerjaar 6: maximum twee dagen
Leerjaar 1: maximum anderhalve dag
Leerjaar 2: maximum één dag

Op deze manier beperken we het aantal leerlingen per dag op school en kunnen we beter waken over
het bewaren van de verplichte afstand en het naleven van de hygiëneregels. Op de andere dagen zullen
deze leerjaren -net als alle andere leerlingen- verder preteaching aangeboden krijgen.
De heropstart vindt plaats op 15 mei 2020 en op die dag zullen we uitgebreid de veiligheidsvoorschriften
met de leerlingen bespreken. Na deze eerste week evalueren de scholen in welke mate de volgende
weken het eerste en tweede leerjaar eventueel meer dagen naar school kunnen komen.
Om veiligheidsredenen wordt er geen leerlingenvervoer georganiseerd en worden er geen maaltijden
voorzien.
De noodopvang overdag blijft georganiseerd volgens door de school vastgelegde criteria waarbij nog
steeds voorrang wordt gegeven aan kinderen van ouders die werken in de zorgsector.
In principe wordt er geen voor- en naschoolse opvang georganiseerd. Indien zou blijken dat de school
van uw zoon of dochter over voldoende personeel beschikt om dit toch in te richten, wordt u hiervan op
de hoogte gebracht. Uiteraard volgen wij eventuele wijzigingen in de maatregelen van de overheid of de
lokale besturen nauwlettend op.
Ik ben zeker dat we op deze manier zo goed mogelijk de veiligheidsvoorschriften kunnen naleven en
instaan voor de gezondheid van uw kind.

-

U ontvangt van uw school zelf nog concrete richtlijnen, maar ik wou u reeds op de hoogte brengen over
deze algemene beslissingen die gelden in al onze basisscholen.
Zorg goed voor uzelf en voor elkaar.

Vriendelijke groet

Véronique De Merlier
Algemeen directeur
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