Coronavirus Covid-19: infobrief 10

Beste Ouders

Onze school heeft nu één week ‘preteaching’ achter de rug. Deze fase met aanbod van nieuwe
leerstof via afstandsonderwijs blijft van kracht.

Ook de eerdere afspraken over de noodopvang blijven ongewijzigd voor de volgende twee
weken !
Concreet blijven er nog steeds slechts 3 groepen van gezonde leerlingen voor wie noodopvang
mag voorzien worden:
1. Kinderen van wie beide ouder(s) een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid,
voedingsnijverheid, distributie, ...) uitoefenen. Zij hebben niet de mogelijkheid om thuis te
werken. Ze nemen nu de zorg op van zieken en mensen die hulp nodig hebben, zorgen ervoor
dat iedereen naar de winkel kan ... Het is daarom letterlijk van levensbelang dat hun kinderen
op school worden opgevangen.
2. Kinderen en jongeren in het buitengewoon onderwijs, de onderwijsinternaten, de MPIGO’s en
de IPO’s van het gemeenschapsonderwijs.
3. Leerlingen in een kwetsbare thuissituatie.
Vanaf 4 mei kunnen ook kinderen van ouders die niet (meer) thuis kunnen werken en dus zelf
niet meer voor de opvang van hun kind kunnen instaan, op school opvang krijgen. Ook deze
groep ouders wordt nog steeds indringend opgeroepen om elke dag opnieuw te onderzoeken
of de kinderen op een veilige manier zo veel mogelijk elders dan op school te laten opvangen.

Willen we in onze school alle drie de opdrachten (preteaching, voorbereiding heropstart klassen en
opvang) waarmaken, dan zijn de grenzen hierbij niet alleen de beschikbare ruimte, maar ook het
aantal beschikbare leerkrachten en het aantal leerlingen in klassen en opvang.
Te weinig veilige en gescheiden ruimten, te weinig personeel voor een groeiend aantal kinderen in
opvang en het gelijktijdig verzekeren van preteaching en de heropstart lessen voor diverse klassen,
kunnen ons doen besluiten om bij de heropstart of in de nabije toekomst, alsnog een groep
leerlingen langer thuis te laten of om de noodopvang terug te beperken.
Als één begeleider per 14 kinderen de norm wordt in de schoolopvang en de klassen, dan… zullen
ook wij een keuze moeten maken…
We willen daar zeer duidelijk over communiceren: ‘We organiseren noodopvang en
heropstart,… enkel als het veilig en doenbaar is en blijft!’
Daarom…, enkel indien u tot één van deze groepen behoort en u echt nergens anders
opvang kan verzekeren, kan u uw kind(eren) aanmelden voor de noodopvang voor de
volgende twee weken (t.e.m. 15 mei)
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en dit via het nummer 0498 14 78 19.
Gelieve deze aanmelding te doen voor zaterdag 2 mei 2020, 12.00 uur.
Dit geeft ons de nodige informatie om tegen maandag voorbereidingen te
treffen en organisatorische afspraken te maken.

Onder voorbehoud kunnen we vandaag de volgende informatie nog meegeven:
Sinds deze week bereiden het schoolteam en het crisisteam in onze school de aangekondigde
gefaseerde heropstart van de lessen op school voor.
De Nationale Veiligheidsraad maakte dat scenario nu mogelijk en besliste eerder dat de lessen op
school kunnen herstarten vanaf maandag 18 mei.

Uiteraard zijn álle leerlingen gebaat bij onderwijs op de schoolbanken, maar niet elke leerling zal
meteen terug naar school kunnen. Voor de herstart moest er een keuze gemaakt. Let wel, de keuze
voor deze leerjaren is door de Veiligheidsraad vastgelegd. Geen enkele school kan hierin een eigen
beslissing nemen.
In het lager onderwijs gaan maximaal 3 leerjaren terug naar school en dit voor een aantal
dagen en/of halve dagen per week. Op de andere dagen krijgen deze leerlingen nog steeds
‘preteaching’ via afstandsonderwijs:

 6e leerjaar
 1e leerjaar
 2e leerjaar
Voor de leerlingen van de andere leerjaren (3de, 4de, 5de) blijft ‘preteaching’ via
afstandsonderwijs van toepassing. Het is dus niet de bedoeling dat ook zij bij deze gefaseerde
heropstart deels lessen op school kunnen volgen. Na 1 week komt er een evaluatie en kan een
mogelijke uitbreiding naar bijkomende leerjaren bekeken worden.
Een heropstart van het kleuteronderwijs is niet aan de orde voor eind mei.

Het crisisteam in onze school zal deze week en de volgende weken ten volle benutten om een
schooleigen risicoanalyse te maken en een plan van aanpak uit te werken. . Vanaf vrijdag 15
mei opent onze school dan ook de deuren voor een pilootdag. Zo kan er tijdens het weekend
waar nodig worden bijgestuurd.
Veiligheid van leerlingen en personeel staat voorop bij deze heropstart. Daarom blijven de
principes van social distancing en de contactbubbels voor ons heel belangrijk. De school zal
enkel een heropstart overwegen als die veilig en doenbaar is en blijft! Daarover moet iedereen het
eens zijn.
In een volgende brief zullen we jullie verder informeren over de praktische organisatie en de
verwerking van het draaiboek om de gedeeltelijke heropstart in onze school mogelijk te maken,
met respect voor alle richtlijnen en maatregelen.

Met vriendelijke groeten

Degrève Peter
Directie
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