VEILIG HERSTARTEN VANAF MAANDAG 18 MEI
___________________________________________________________________________________________
Beste ouder,
Maandag 18 mei is een belangrijke dag op onze scholen. Dan herstarten eindelijk de lessen in
bepaalde groepen van leerlingen.
We willen vooral werk maken van onze drie prioritaire opdrachten: les geven op school, begeleiden
van kwetsbare kinderen en het verzorgen van afstandsonderwijs.
Wie krijgt les op school?
1ste en 2de leerjaar
Voor L1 en L2 zullen we werken met halve klassen en in volledige dagen. Elke groep heeft 2
lesdagen. De ene groep komt op maandag en donderdag, de andere groep op dinsdag en vrijdag.
De woensdag is geen lesdag.
6de leerjaar
Voor L6 werken we met halve klassen en in halve dagen. Wie de ene dag les krijgt in de
voormiddag, komt de volgende dag in de namiddag. De kinderen van L6 krijgen per week vier
halve dagen les. De woensdag is geen lesdag.
Wie kan nog niet starten?
Kleuter, L3, L4 en L5
Voor de kleuters en voor de leerlingen van L3, L4 en L5 verandert er momenteel niets. We
organiseren verder noodopvang voor wie dat echt nodig heeft.
Noodopvang
Het blijft de bedoeling dat ouders waarvan de kinderen geen les krijgen de kinderen maximaal
thuis opvangen. Van zodra er één of twee ouders of een andere volwassene thuis zijn, moeten de
kinderen dus thuis opgevangen worden.
De noodopvang wordt verder georganiseerd voor kinderen van wie de ouders een job in een
cruciale sector uitoefenen of kinderen van wie de ouders werken in een sector die heropstart en
waardoor ze hun kind niet meer zelf kunnen opvangen. We voorzien daarnaast ook opvang voor
leerlingen in kwetsbare situaties.
Onze mogelijkheden zijn en blijven beperkt. Wij rekenen er dan ook op dat iedereen dit
respecteert.
Wij vrezen dat het organiseren van noodopvang op langere duur steeds moeilijker en complexer
zal worden. Om de nood aan opvang goed te kunnen inschatten en ook voldoende begeleiders te
kunnen oproepen, zullen wij jullie steeds tijdig een bevraging bezorgen.
Veiligheid voor alles
De veiligheid van onze leerlingen en ons personeel is o.i. het belangrijkste. We gebruikten
het draaiboek met maatregelen en richtlijnen dat we van de overheid kregen en stelden zelf
opstartplannen op voor alle basisscholen van de scholengemeenschap. Deze plannen werden
gemaakt op basis van veiligheids-, organisatorische én pedagogische analyses. Om die reden
beslisten we om te starten op 18 mei en niet op 15 mei.
De opgemaakte plannen werden goedgekeurd door het schoolbestuur, de interne preventiedienst
en het lokaal onderhandelingscomité. Wij hebben er dus vertrouwen in!
Wij danken je voor de fijne samenwerking en het vertrouwen in onze scholen.
Met vriendelijke groeten,
Philip Van den Berghe,
voorzitter schoolbestuur

Michel Goeman,
coördinerend directeur
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