
  

 

 

 

 
CORONA UPDATE 30.04.2020 

Veilig herstarten vanaf 18 mei:  
we maken er werk van! 

 

 
Beste ouder,  

 
 
Zoals we hadden verwacht heeft de Nationale Veiligheidsraad beslist om de lessen nog 10 
dagen langer te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in 
te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen. 
WIJ VRAGEN U DAN OOK UITDRUKKELIJK OM UW KINDEREN NIET NAAR SCHOOL 
TE STUREN VANUIT GEZONDHEIDSOVERWEGINGEN! 
Deze maatregel gaat in op maandag 4 mei en duurt t.e.m. vrijdag 15 mei 2020. Gedurende 
deze periode worden er verder geen afwezigheden geregistreerd. 

 
De basis- en secundaire scholen zullen vanaf maandag 18 mei gedeeltelijk en in fasen 
opnieuw starten en dit ondanks het feit dat het afstandsonderwijs in het algemeen goed 
werkt. Bepaalde leerjaren krijgen dan weer gedeeltelijk lessen op school. Het is goed dat we 
u als ouder maar ook onze kinderen enig perspectief kunnen bieden. 
 
 
Is het virus verslagen? Neen. 
Zijn er nog opnames en overlijdens? Ja 
Is er een medicijn of uitgesproken immuniteit? Neen 
Weten we alles over de gedragingen van het virus? Neen 
 
 
Bij de herstart kunnen we alleen maar rekenen op voorzichtigheid, zelfdiscipline, het 
opvolgen van maatregelen en aangeboren wijsheid.  
De veiligheid van onze leerlingen (en hun gezin) én ons personeel is het belangrijkste. Voor 
één keer primeert de vorm boven de inhoud! De komende dagen onderzoeken we verder 
hoe we vooral veilig kunnen herstarten.  
Het is daarbij van groot belang om erg duidelijk te communiceren.  We maken daarbij een 
schooleigen gids of draaiboek  met maatregelen en richtlijnen die we van de overheid 
kregen.   

 
We danken u voor het begrip voor deze uitzonderlijke situatie. 
 
 
Johan Meirhaeghe   Marc De Groote 
veiligheidsadviseur    directeur 
 
 



Voorgesteld maatregelen (met voorbehoud) 
 
+   Tot vrijdag 15 mei loopt voor àlle klassen het afstandsonderwijs   
én de noodopvang voor drie groepen van gezonde leerlingen door: 
 
  1) Kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid, 
      voedingsnijverheid, distributie ...) uitoefenen; 
  2) Kinderen van wie de beide ouders werken in een sector die heropstart waardoor ze hun kind niet 
      meer zelf kunnen opvangen. Het staat de school vrij een attest of bevestiging van de 
      werkgever te vragen. Kinderen meesturen met broer of zus die in 1, 2 of 6 zit is geen voldoende  
      reden om in de noodopvang te komen. Begrijp dat plaatsen beperkt (4m²/kind regel) zijn. 
  3) Opvang voor leerlingen in een kwetsbare thuissituatie.  
 
+   Op maandag 18 mei starten het eerste, het tweede en zesde leerjaar voor telkens  twee schooldagen per 
week aangevuld met afstandsonderwijs.  
De klassen (met uitzondering van T2A) worden verdeeld in twee groepen met een maximum van 14 
kinderen/klas: groep 1 op maandag en dinsdag, groep 2 op donderdag en vrijdag. Alle kinderen blijven 
gedurende heel de schooldag op school aanwezig (geen middagpauze naar huis). 
 
+   Op woensdag is er geen les maar grondige reiniging van de gebruikte lokalen.  
 
+   Heeft u (omwille van organisatorische redenen) een uitgesproken voorkeur voor Groep 1 of Groep 2? 
Laat het dan voor vrijdag 8 mei weten, uitsluitend via info@kbz.be. In de mate van het haalbare en redelijke 
wordt daarmee rekening gehouden. 
 
+   Is een kind verplicht om op te dagen? Dat blijft moeilijk. Er kunnen uiteenlopende redenen zijn. De 
klastitularis  of het CLB kan wel in dialoog gaan.  
 
+   Alle andere klassen krijgen verder afstandsonderwijs. Afhankelijk van de evolutie van het virus staan bij 
een positieve evaluatie de (derde?) kleuterklassen in de rij om te openen. 
 
+ De noodopvang blijft verder beperkt om overrompeling te voorkomen. De vuistregel blijft dat scholen zo 
weinig mogelijk kinderen opvangen. De (geïsoleerde!) opvangcapaciteit is dan ook beperkt maar gaat vanaf 18 
mei wel door in beide vestigingsplaatsen via afzonderlijke toegang. Vandaar deze oproep: stuur alleen 
kinderen naar de opvang waarvoor écht geen andere oplossing is! 
 
+ Mond- en/of gelaatsmaskers worden verplicht voor alle leraars indien de ‘social distance-regel’ niet kan 
gerespecteerd worden. Niet voor basisschoolkinderen! 
 
+ Uiteraard is vrijblijvend een flesje handgel toegestaan (zo’n flesje dat je normaal in je handtas kan 
meenemen) om de handen te verfrissen (graag naamtekenen) en om de vele gezamenlijke handwasmomenten 
in te korten. Geef uw kind ook naast een genaamtekend flesje water papieren zakdoekjes mee. 
 
+  Blijf de voorzorgsmaatregelen opvolgen (basishygiëne, afstand, ventilatie, openluchtactiviteiten, ...). De 
belangrijkste bescherming blijft: grondig en vaak handen wassen. Zie campagne ‘Handjes wassen met 
Handige Hans’ (www.handigehans.be) 

+  Zieke kinderen blijven thuis. Leerlingen die koorts hebben of symptomen vertonen worden afgezonderd en 
er wordt gevraagd om opgehaald te worden. 

+ Een volgende mededeling om concreter te informeren volgt op vrijdag 8 mei 2020. 
 
 
Wat kan je nu als ouder doen? 

Je kind krijgt verder nieuwe leerstof en opdrachten via afstandsonderwijs. Zo kan je kind blijven leren. 
Enkele tips: 
- Blijf in de buurt om vragen te beantwoorden. 
- Wanneer kan je kind werken voor school? Maak samen een plan op. 
- Maak voldoende tijd om te ontspannen, ook voor jezelf. 
- Gaat het moeilijk om thuis te leren? Neem contact op met de klasleraar. Samen kunnen jullie oplossingen 
bespreken. 

We weten dat het niet gemakkelijk is. Je doet wat je kan, dat is meer dan voldoende.  
DANK JE WEL daarvoor! 
 
Meer informatie?  Crisistelefoon 09/3600596 of emailcontact via info@kbz.be of www.kbz.be 
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