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Beste ouders 

 

 

 

 

Het Overlegcomité heeft gisteren beslist dat de lessen in de week vóór de paasvakantie 

geschorst worden in het lager en secundair onderwijs, het volwassenenonderwijs en het deeltijds 
kunstonderwijs. 

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts en de onderwijspartners reageren als volgt: 

"De Vlaamse onderwijspartners nemen akte van de beslissingen van het Overlegcomité. Ondanks 
de zware inspanningen die het onderwijs reeds ondernam, worden de scholen alsnog gesloten. De 

scholen betalen een zware prijs die bovendien ongelijk is en het onderwijsveld onderling verdeelt. 
Het kleuteronderwijs dreigt nu de dupe te worden. Het volledige onderwijsveld wil solidair zijn met 

het kleuteronderwijs, vraagt erkenning en wil de druk op de kleuterscholen weg. Daarom doet het 
onderwijsveld een oproep aan alle ouders om begrip te tonen voor de precaire situatie van het 
kleuteronderwijs en om die ene week die volgt indien mogelijk in te staan voor de opvang.” 
 

Voor onze school betekent dit concreet dat: 

 kleuters naar de klas kunnen komen. De lessen zijn voor hen niet geschorst. 

 we de bovenstaande oproep van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts en de 
onderwijspartners steunen om kleuters zo veel mogelijk thuis te laten en doen dan ook 

een beroep op de solidariteit van de ouders om, uit begrip voor de precaire situatie van het 

kleuteronderwijs, waar mogelijk hun kind thuis op te vangen. 

 in het lager onderwijs de lessen zowel fysiek als digitaal geschorst zijn. Deze leerlingen 
hebben dus een verlengd paasverlof. Echter, we bezorgen de kinderen van de lagere school -

toch zinvolle oefeningen of opdrachten die zij volgende week kunnen maken. Ook klassenraden, 
oudercontacten, oudergesprekken, rapporten, overlegmomenten en vergaderingen,… blijven 
daar waar mogelijk online doorgaan. 

 
 
 
En de opvang? 

Leerlingen van de lagere school blijven volgende week in eerste instantie thuis.  
 
In de week van 29 maart tot 2 april wordt noodopvang voorzien enkel voor ouders die een 

“aantoonbare niet-telewerkbare” functie uitoefenen en voor mensen die zelf niet voor opvang 
kunnen zorgen. 
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Indien uw werkgever een attest vereist voor deze extra dagen, kan u dit attest op onze 
schoolwebsite terugvinden onder de rubriek Coronavirus Covid-19, attesten. 
 

 
 
 
 

Daarom…, enkel indien u een niet-telewerkbare functie of indien u echt niet in opvang 
kan voorzien, kan u uw lagere schoolkind(eren) aanmelden voor de noodopvang voor 
de volgende week (van 29 maart t.e.m. 2 april 2021). Let wel, deze noodopvang wordt 

niet georganiseerd op woensdagnamiddag. 
 

De aanmelding kan enkel via het nummer 0498 14 78 19. 

 

Gelieve deze aanmelding te doen voor vrijdag 26 maart 2021, 21.00 uur. 

Te late aanmeldingen en wijzigingen kunnen geweigerd worden. 

 
 

De voor- en naschoolse opvang kent haar normale verloop. In deze organisatie 

wordt dus volgende week niets gewijzigd. 

 

We willen iedereen die ondertussen het beste van zichzelf geeft en blijft geven, een hart onder de 
riem steken en hopen dat dit nu echt de laatste keer is dat er dit schooljaar grote aanpassingen 
gebeuren. 
 

 

 

 

Wat na de paasvakantie? 

De situatie wordt op de voet gevolgd. Onder voorbehoud van de evolutie van de pandemie is het 

streefdoel dat alle leerlingen van het basisonderwijs vanaf maandag 19 april opnieuw 100% 

contactonderwijs volgen en terug naar school kunnen komen: elke dag zonder school is er één 

te veel! 

 

Om dit doel te bereiken, vragen we dat er inspanningen gebeuren in de gehele samenleving en dat 

iedereen de regels naleeft. 

 

 

 

 

Met vriendelijke groeten 

 

 

 

Peter Degrève 
Algemeen Directeur 

Carine Vervoort 
Pedagogisch Directeur 

 


