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   Betreft: heropening  
 

   

   Beste ouder(s) 
  

 

Zoals jullie in de media vernamen, heeft de veiligheidsraad beslissingen genomen voor de gedeeltelijke 

heropstart van de scholen. Dit past natuurlijk in het kader van de globale exit-strategie waarin de 

volksgezondheid op de eerste plaats staat. Ook konden jullie de grote lijnen voor de scholen via de pers 

vernemen. 

 

Na de paasvakantie zijn we gestart met de periode van pre-teaching waar nieuwe leerstof meer en meer 

wordt aangebracht. Dit vergt een serieuze aanpassing voor onze leerlingen en hun ouders en ook voor onze 

leerkrachten, maar we hopen dat jullie er alvast je weg in gevonden hebben. We danken iedereen om er samen 

de schouders onder te zetten!  

 

Vanaf 15 mei verandert er opnieuw veel. Naargelang het leerjaar waarin je kind les volgt, is de regeling anders. 

In een eerste fase zullen de leerlingen van L1,L2 en L6 op bepaalde dagen op school les kunnen volgen. 

Binnenkort zal je vanuit onze school heel concrete informatie mogen verwachten hoe we dit zullen aanpakken. 

 

We willen alvast meegeven dat ons lerarenteam volop bezig is met voorbereidingen en nadenkt over hoe we dit 

dan zullen aanpakken. Naast lessen op school zullen het afstandsonderwijs en de noodopvang behouden 

blijven voor de overige leerlingen. Je zal hierover tijdig ingelicht worden. 

 

Natuurlijk vinden we veiligheid voor onze leerlingen en het personeel erg belangrijk. Samen met de centrale 

diensten van de scholengroep zijn we bezig met voorbereidende aankopen en herinrichtingen. Op die manier 

zorgen we er voor dat op onze school alle nodige maatregelen rond veiligheid en hygiëne genomen zullen zijn 

tegen de heropstart.  

 
Als je vragen hebt, kan je zoals altijd contact opnemen met de school. Omdat ook wij afhangen van de 

richtlijnen van de overheid, vragen we begrip indien niet alle vragen onmiddellijk duidelijk kunnen worden 

beantwoord. Je kan ons zoals steeds bereiken op 03/353 73 01 of via mail directie@bsdeboomgaard.be 

 

 

   Met vriendelijke groeten, 
 
   Sabine Arras 
   directeur 
 


