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Coronacrisis – herstart in de Scholengemeenschap Beerse 

 

Beste ouder 

Op 24 april besliste de Nationale Veiligheidsraad dat de scholen in fases terug mogen opstarten. Voor de 

scholen van onze scholengemeenschap betekent dat concreet dat vanaf maandag 18 mei de leerlingen van 

het zesde, eerste en tweede leerjaar weer naar school komen. 

De veiligheid van onze leerlingen en ons personeel is het belangrijkste. De komende dagen onderzoeken 

we hoe we veilig kunnen herstarten. We gebruiken daarbij het draaiboek met maatregelen en richtlijnen 

dat we van de overheid kregen.   

Ten laatste op 8 mei krijg je van de school waar je kinderen naar school gaan volgende informatie:   

• Welke maatregelen we nemen zodat je kind veilig naar school kan; 

• Hoe de leerjaren die niet herstarten verder werken; 

• Hoe we de noodopvang blijven organiseren; 

• Hoe we dit schooljaar verder afronden; 

• Andere noodzakelijke en praktische informatie. 

Noodopvang 

Voor de leerlingen van de leerjaren die niet herstarten blijft de mogelijkheid van de noodopvang. Maar let 

op, deze blijft voorbehouden voor kinderen: 

• Wiens ouders essentiële beroepen uitoefenen; 

• Wiens ouders buitenshuis moeten gaan werken; 

• Die thuis in kwetsbare situaties verblijven. 

We verwachten van ouders die thuiswerken, dat hun kinderen thuis opgevangen worden, hoe moeilijk dat 

ook is. Door de exit-strategie zullen meer en meer mensen buitenshuis moeten gaan werken en zullen er 

meer kinderen moeten opgevangen worden in de noodopvang. De leerkrachten die deze noodopvang 

bemannen, zullen ook ingezet worden om de ontdubbelde klassen van de leerjaren die les krijgen te 

ondersteunen. Tegelijkertijd zetten zij hun opdracht van pre-teaching verder. Kortom, onze leerkrachten 

zullen hun handen vol hebben met het organiseren van kwaliteitsvol onderwijs binnen strikte 

veiligheidsgrenzen. We zouden het daarom heel erg op prijs stellen om de noodopvang niet meer dan 

nodig te gebruiken. Wanneer we vermoeden dat deze basisregels niet gevolgd worden, zullen de directies 

de ouders hierop aanspreken. 

Meer informatie?     

Wil je graag meer weten over de heropstart van scholen?  

 

• https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/heropstart-lessen-op-school-informatie-voor-ouders 

• Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be 

 

Tinneke Claeys Bart Craane 

algemeen directeur burgemeester, bevoegd voor onderwijs 
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