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16 april 2020 

 

Betreft: update maatregelen op onze school i.v.m. corona-crisis 
 
 
Beste ouder 
 
In de eerste plaats hoop ik dat jullie een fijn – zij het ietwat bijzonder – paasweekend 
achter de rug hebben. Er waren misschien paaseitjes; de kinderen waren vast 
enthousiast, maar familie ontbrak. Dat doet ons telkens stilstaan bij de vreemde 
situatie waarin we ons bevinden. Pasen is naast een tijd van nadenken over leven en 
dood, ook een periode van hoop … en dat wil ik graag in de verf zetten. Als er 
families zijn die ondertussen een moeilijke periode doormaken door ziekte of verlies, 
weet dat je zeker onze steun en medeleven hebt. 
 

 
 
 
Gisteren, woensdag 15 april ’20, kwam de Nationale Veiligheidsraad opnieuw bij 
elkaar. We kregen betreffende de scholen het volgende te horen: 
 

- De huidige maatregelen in de strijd tegen het coronavirus zijn voorlopig 

verlengd tot en met zondag 3 mei. Dat is nodig om de viruscurve verder af te 

vlakken, zodat onze gezondheidssector niet overbelast wordt. Of de 

maatregelen ook na die datum gehandhaafd blijven of versoepelen, hangt af 

van hoe de cijfers evolueren. 

o Onze school speelde hier reeds op in door contractwerk@home te  

voorzien. Volgende week woensdag 22 april zal de nieuwe bundel 

gepubliceerd worden. 

Opmerking: als je dit thuis niet kan afdrukken, gelieve contact op te 

nemen met de school om af te spreken hoe je dit toch afgedrukt kan 

bekomen. 



o Elke leerkracht zal in de komende week zeker contact opnemen met de 

leerlingen via Praatbox, Zoom, Skype …  of heeft dit reeds gedaan. Dit 

contact dient om te horen hoe het met jullie gaat en eventuele vragen te 

beantwoorden over de contractbundel. Bij gezinnen waar dit niet 

mogelijk is of die niet kunnen bereikt worden, zal er telefonisch contact 

opgenomen worden. 

o Blijf voldoende bewegen. 

 

- Schoolspecifieke informatie 

o Het is een moeilijke periode, zeker als je werkgever verwacht dat je 

thuis werkt en je kleinere kinderen hebt rondlopen. Toch vragen wij om 

vol te houden. Het is belangrijk voor iedereen. 

o Gelieve onze school niet te vergelijken met andere scholen en de 

manier waarop andere scholen omgaan met de leerstof of het aanbod. 

In de media wordt er zelden onderscheid gemaakt tussen 

kleuterschool, lagere school, secundaire school en anderen. Het gaat 

steeds over ‘de scholen’. Toch zijn kinderen jonger dan 12 jaar een 

apart publiek. 

o Er wordt gesproken over pre-teaching. Dat doen wij – als basisschool - 

niet. Wij willen beklemtonen dat op onze school de essentiële doelen 

voorlopig niet in het gedrang komen. Een kind op de basisschool 

heeft kans tot het einde van het zesde leerjaar om de eindtermen te 

bereiken. Wat een kind dit jaar niet leert, zal dat het volgende 

schooljaar al doende leren. Het manipuleren van materialen tijdens 

het leren en het begeleidingsproces van de leerkracht zijn zeer 

belangrijk. Dat kan meestal niet via de computer. In een gewoon 

schooljaar leren alle kinderen ook niet op hetzelfde tempo.  

o Wanneer de leerkracht en het zorgteam zich toch zorgen zouden 

maken over de ontwikkeling van jouw kind naar het einde van het 

schooljaar toe, dan zullen we contact opnemen.  

o Op onze school wordt er veel nieuwe leerstof gegeven tussen oktober 

en april. Nadien is er meestal een herhalings- en verdiepingsperiode. 

Voorlopig moet je je dus geen zorgen maken. 

o Ouders zijn geen leerkrachten en dat verwachten wij ook niet. Heb je 

een vraag over leerstof in de contractbundel, neem dan zeker contact 

op met de klasleerkracht en stel daar je vraag. Zij helpen je met plezier. 

o Er wordt soms gesproken over enkele uren per dag met leerstof bezig 

zijn. Dat is niet nodig en vraagt veel concentratie van het kind. Op 

school wordt er in groep les gegeven en word je ook niet de hele tijd 

aangesproken. Gun je kind thuis ook de tijd om even te bewegen om 

nadien terug een momentje met volle concentratie aan de slag te gaan.  

o Wij zijn ons bewust van de verschillen tussen kansarme en kansrijke 

gezinnen en willen deze zo klein mogelijk houden. We begeleiden deze 

gezinnen via telefonisch contact.  

 

 

 

 

 



o Zit je kind in het zesde leerjaar? De leerkrachten gaven reeds zo goed 

als alle nieuwe leerstof. Het derde trimester is meestal een herhalings- 

en verdiepingsperiode. Maak je dus geen zorgen in het kader van het 

behalen van de nodige eindtermen naar het getuigschrift toe. 

Leerlingen met een individueel traject worden gevolgd door de 

betreffende leerkrachten. Indien nodig wordt er contact opgenomen met 

de ouders en kan er een videogesprek in groep gepland worden. 

o Wordt jouw kind extra begeleid door een externe, bv. logopedist, 

orthopedagoog, psycholoog … dan mag deze steeds contact opnemen 

met de zorgcoördinator via jokertroef@gmail.com . Het is mogelijk dat 

de contactmomenten via een videosessie worden georganiseerd. 

Contacteer daarvoor je externe begeleider. 

o De grote evenementen gaan niet door, zo ook het schoolfeest niet en 

hoogstwaarschijnlijk ook alle uitstappen in het derde trimester niet.  

Op die dagen hebben we dan extra kansen om in te oefenen. We 

vinden dit heel jammer, maar houden rekening met de maatregelen. 

 

- Opvang van 20 april tot en met 30 april 2020: 

o Het is van het grootste belang dat de samenstelling van bestaande 

groepen leerlingen (de zogenaamde ‘contactbubbels’) ook bij de 

opvang na de paasvakantie zo gelijk mogelijk blijft. Dat biedt 

groepsbescherming én creëert groepsimmuniteit. Een filmpje maakt dat 

duidelijk. 

o De school voorziet opvang voor de kinderen van die ouders die in een 

cruciale sector werken of voor kinderen die in een kwetsbare 

thuissituatie leven. De kinderen die momenteel in de contactbubbel 

zitten, mogen blijven komen als ze gezond zijn. 

o De opvang kan per dag of per halve dag. Afwijken kan. Het is belangrijk 

om ’s morgens met de toezichter af te spreken. Dat gebeurt nu ook zo. 

o De schooltijden zijn dezelfde als voor de paasvakantie:  

start om 8.00 uur en einde om 18.00 uur; op woensdag om 15.00 uur. 

Er zullen telkens leerkrachten aanwezig zijn. De ochtend-, middag- en 

avondopvang gebeuren door juf Liliane en vzw Infano. 

 

- De overheid wil nogmaals beklemtonen dat iedereen de veiligheids-

maatregelen in acht moet nemen. 

 

- Als school hebben wij zelf heel wat vragen rond de opstart. We hopen dat 

deze beantwoord worden volgende week vrijdag. Over de heropstart van de 

lessen op school komen op zeer korte termijn de nodige richtlijnen, zodat wij 

ons kunnen voorbereiden. Minister Weyts overlegt volgende week ook met de 

onderwijsministers van de andere gemeenschappen over een concreet 

perspectief voor die heropstart. 

 

Meer informatie? 

 Algemene info en veel gestelde vragen: www.info-coronavirus.be. 

 Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-

coronavirus@health.fgov.be. 

mailto:jokertroef@gmail.com
https://klasse.us1.list-manage.com/track/click?u=366d02e5625d901af645e2ac5&id=aa23ed5e6c&e=cb2dbf7434
http://www.info-coronavirus.be/
mailto:info-coronavirus@health.fgov.be
mailto:info-coronavirus@health.fgov.be


 Extra informatie voor ouders op 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders 

 
Met vriendelijke groeten 
 
juf Inge 
schoolcoördinator       (Bron: onderwijs.vlaanderen.be) 
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