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ALGEMENE BRIEF : VERSOEPELING TERUG NAAR SCHOOL
Beste ouders,
Op vrijdagavond 22 mei stelde de Nationale Veiligheidsraad een nieuw voorstel voor
onderwijs voor. Als de cijfers in verband met het coronavirus in dalende lijn blijven evolueren,
krijgen scholen de kans om dit schooljaar nog alle leerlingen weer naar school te laten komen.
Dit is momenteel nog een voorstel waar de Nationale Veiligheidsraad volgende woensdag 27
mei een definitieve beslissing zal over nemen.
Vanaf dinsdag 2 juni zouden alle kinderen terug kunnen herstarten. Kleuters voltijds en de
kinderen van de lagere school voor minstens de helft van de dagen tot maximaal 4 dagen
per week. Daarmee stopt ook het afstandsleren voor hen.
We benadrukken hier dat deze versoepeling afhankelijk is van de haalbare mogelijkheden
op onze school en rekening houdend met de voorgeschreven richtlijnen.
Voor het kleuteronderwijs wordt de klasgroep de contactbubbel. Zowel voor binnen- als
buitenactiviteiten is er geen maximum aantal kleuters meer voorzien per groep. Ook instappers
zullen welkom zijn. De juf hoeft ook geen mondmasker te dragen bij de kleuters, wel bij andere
volwassenen.
De kinderen van de lagere school dienen in een vaste klas en in een vaste groep van maximum
20 leerlingen te blijven, indien de nodige social distancing in het klaslokaal kan behouden blijven.
Tijdens de speeltijd blijven de kinderen in deze vaste bubbel, maar social distancing hoeft tijdens
het buiten spelen niet meer.
Uiteraard blijft ook nu nog ieders veiligheid het allerbelangrijkst. Daarom bekijken we terug de
eerstvolgende dagen, in samenspraak met onze preventiedienst, hoe deze nieuwe aanpak
voor onze school stapsgewijs het best kan verlopen. We baseren ons hiervoor op de reeds
bestaande draaiboeken en de aanbevolen veiligheidsmaatregelen. Als gevolg hiervan kan het
zijn dat sommige klassen op een andere datum zullen herstarten. Er wordt nog een verdeling
gemaakt van de dagen waarop de verschillende groepen kunnen aanwezig zijn.
We beseffen dat deze wijzigingen terug aanpassingen zullen vragen bij de organisatie en
planning van alle activiteiten, ook voor u als ouders.
Wij brengen u daarom ten laatste donderdag 28 mei via de nieuwsbrief op de hoogte
van alle wijzigingen in onze eigen school.
Tenzij er om veiligheidsredenen nog verdere aanpassingen nodig zouden zijn, blijft de nieuwe
regeling dan geldig tot het einde van het schooljaar.
We hopen uiteraard op een gunstige evolutie zodat we samen met onze kinderen dit bijzondere
schooljaar nog op een positieve manier kunnen afsluiten.
Nogmaals dank voor uw extra inspanningen, uw geduld en uw begrip in deze moeilijke tijden.
Met vriendelijke groeten
Chris Bellekens,
afgevaardigd bestuurder
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directie
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