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Beste ouders 

 

In de media hoorden jullie wellicht dat de overheid besloten heeft om de noodopvang in de paasvakantie verder 

te zetten. Het gemeentebestuur zal initiatieven nemen om dit te regelen. 

 

Het blijft erg belangrijk dat de ‘contactbubbels’ klein blijven. Daarom geldt dezelfde regel als nu: alle leerlingen 

die niet tot de doelgroepen behoren, moeten in de vakantie thuis blijven en zich aan de maatregelen van de 

overheid houden. De gemeente/stad zal de opvang tijdens de vakantie regelen. Als je noodopvang nodig hebt, 

is het erg belangrijk de communicatie van de gemeente/de stad in het oog te houden over hoe ze de opvang van 

de prioritaire groepen zal organiseren en wat je hiervoor moet doen.  

 

OFWEL: Zodra wij meer informatie ontvangen, zullen we ze ook met jullie delen. 

OFWEL: hier de regeling voor jouw school beschrijven 

 

Nogmaals voor de duidelijkheid: de leerlingen die in aanmerking komen voor noodopvang, zijn gezonde 

kinderen, die behoren tot een van de onderstaande prioritaire groepen: 

- Kinderen van ouders met een beroep in een cruciale sector. Deze ouders kunnen niet thuis werken, want 

ze nemen nu de zorg op van zieken en mensen die hulp nodig hebben, werken bij het openbaar vervoer of 

in de veiligheidssector, voedingsindustrie, distributie,… 

- Kinderen in een kwetsbare thuissituatie. 

- Kinderen uit het buitengewoon onderwijs met medische en/of sociale zorgnoden en kinderen uit de 

internaten. 

 

Of scholen na de paasvakantie de lessen weer kunnen hervatten, is nu nog niet duidelijk. Dat zal onder meer 

afhangen van hoe het virus zich verder gedraagt. Zodra hierover beslissingen genomen zijn, zullen we jullie hier 

opnieuw over informeren en onze aanpak in ieders belang hieraan aanpassen. 

 

De overheid roept op om in de paasvakantie effectief vakantie te voorzien. Dit zullen we respecteren en we 

zullen het verplichte afstandsleren in de vakantie stoppen. Nochtans horen we van ouders ook signalen dat ze 

graag routine willen behouden in deze bijzondere periode. Daarom zal je van onze leerkrachten vrijblijvende tips 

en opdrachten krijgen, waarmee leerstof kan herhaald worden of waar andere vaardigheden mee getraind 

kunnen worden.  

 
We wensen jullie en jullie kinderen heel veel succes met het leven en leren in jullie gezin. Hopelijk worden jullie 

niet getroffen door het Coronavirus of herstellen jullie snel. 

 

Met vriendelijke groeten 

 

 

 


