
Beste ouder(s) 
Basis- en secundaire scholen kunnen vanaf vrijdag 15 mei of maandag 18 mei opnieuw starten. Bepaalde 
leerjaren krijgen dan weer lessen op school. Dat besliste de Nationale Veiligheidsraad op vrijdag 24 april. 
 

Veilig opnieuw starten: onze school werkt eraan 
 
De veiligheid van onze leerlingen en ons personeel is het belangrijkste. De komende dagen onderzoeken we 
verder hoe we veilig kunnen herstarten. We gebruiken daarbij het draaiboek met maatregelen en richtlijnen 
dat we van de overheid kregen. Hoewel de minister met het heuglijke nieuws kwam dat we tot 14 leerlingen 
per bubbel/klas mogen gaan is het zo dat onze grootte van de klassen toch gelijk blijft en wij in onze lokalen 
maar 7 leerlingen mogen onderbrengen (Minimaal 4m2 • 10 leerlingen = 40m2 ).                                                   
Nadat ik weet hoeveel leerlingen exact in de klas kunnen (na het weghalen van alle meubilair), kan ik ook 
beginnen berekenen hoeveel leerkrachten/lokalen ik nodig heb. 
 
Heel belangrijk voor ons is ook om te weten wie vanaf 15 mei naar school terug komt.                                                                       
Dit aantal zal doorslaggevend zijn in het bepalen wie terug kan komen les volgen in school. Indien onze 
maximumcapaciteit in de noodopvang overschreden is kunnen er geen klassen opgestart worden en moeten 
we eventueel zelfs in de noodopvang kinderen weigeren.                                                                                                     
Sowieso kan wie vanaf volgende week niet ingeschreven is ook niet langs komen in de noodopvang. Deze 
kinderen zullen dan ook de toegang tot de noodopvang geweigerd worden (tenzij er in een bubbel nog een 
vrije plaats is). 
Ik kan wel al mee geven dat bij de heropstart vanaf 15 mei er nog geen busvervoer zal zijn, geen warme 
maaltijden en geen voor-en naschoolse opvang. Dit alles omdat wij anders de veiligheidsvoorschriften niet 
kunnen garanderen. 
Mag ik vragen om de onderstaande linkt te openen en de bevraging in te vullen tegen vrijdag 8 mei a.u.b. 
Enkel indien alle ouders dit correct invullen kunnen we verder beginnen plannen. 
 

https://docs.google.com/forms/d/1Z6GCxcpUSNCd1Um6bJeb_QA6Ortm0G2zf9ELQ-
qrFCc/edit?usp=sharing 

Nadat alle bevragingen binnen zijn, laten we jullie zo snel mogelijk weten: 
Of we veilig kunnen herstarten. 
Wanneer we kunnen herstarten. 
Welke maatregelen we nemen zodat je kind veilig naar school kan. 
Welke leerjaren opnieuw kunnen starten en wanneer ze lessen op school volgen. 
Welke leerjaren niet herstarten en hoe zij verder werken. 
Hoe we de opvang blijven organiseren. 
Wat dat voor jou en je kind betekent. 
 

Wat kan je nu als ouder doen? 
Je kind krijgt zeker tot en met 14 mei nieuwe leerstof via ‘pre-teaching’. Zo kan je kind blijven leren. 
Enkele tips: 
Blijf in de buurt om vragen te beantwoorden. 
Wanneer kan je kind werken voor school? Maak samen een plan op. 
Maak voldoende tijd om te ontspannen, ook voor jezelf. 
Gaat het moeilijk om thuis te leren? Neem contact op met de klasleraar. Samen kunnen jullie oplossingen 
bespreken. 
 
Met vriendelijke groet,                                                                                                                                                                            
Saskia Ghysel Directeur GO! Bs De Tuimelaar 

PS: Indien de kinderen naar de opvang moeten komen, vergeet dan zeker niet om 1) de school op de hoogte te 
brengen (0497/430348) en 2) het attest/de attesten voor de werkgever af te halen.  


