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UPDATE DONDERDAG 19 MAART 2020
Alle lessen blijven geschorst en er wordt noodopvang voorzien op school
De Nationale Veiligheidsraad heeft op dinsdagavond 17 maart verstrengde maatregelen in de
strijd tegen het coronavirus aangekondigd. Wat het onderwijs betreft, heeft de
Veiligheidsraad beslist dat de lessen geschorst blijven en dat de scholen in opvang moeten
voorzien tot en met vrijdag 3 april.
Voor wie moet de school opvang voorzien?
- Zieke kinderen blijven thuis.
- Hou kinderen zo veel mogelijk thuis. Het principe is: ouders die thuiswerken, vangen hun
kind thuis op.
Concreet zijn er 3 groepen van gezonde leerlingen voor wie je opvang op school voorziet:
- Kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid,
voedingsnijverheid, distributie ...) uitoefenen. Er wordt momenteel gewerkt aan een
concrete vertaling van de federale lijst van cruciale beroepen. Die komt zo snel mogelijk
online. Ook als school beschikken wij momenteel niet over meer info.
- Kinderen en jongeren in het buitengewoon onderwijs, de onderwijsinternaten, de
MPIGO’s en de IPO’s van het gemeenschapsonderwijs.
- Voorzie ook opvang voor leerlingen in een kwetsbare thuissituatie. Voor deze kinderen is
opvang thuis geen veilige optie. Hiervoor is overleg met CLB en ouders aangewezen.
Verder zijn er geen concrete wijzigingen. In een eerdere communicatie vroegen wij om een online
formulier in te vullen om opvang aan te vragen.
Doordat de regelgeving regelmatig verandert, stappen we hier van af.
De aanvraag voor noodopvang gebeurt voortaan via mail aan directie@basisschooloostwinkel.be.
Om eventuele veranderingen in de regelgeving voor te zijn, vermeldt u ook de reden waarom u
noodopvang aanvraagt. U vermeldt ook of u voor- en/of naschoolse opvang nodig heeft.
Indien mogelijk stuurt u dit door voor vrijdagochtend 20 maart 8.00 uur.
Wij moeten om 9.00 uur de aantallen al doorgeven aan de gemeente. Hoe beter de inschatting, hoe
beter voor de algemene organisatie. Maar sowieso is de permanentie van de opvang verzekerd,
zodat u ook in onverwachte situaties gebruik kan maken van noodopvang op school.
Wie reeds via het online formulier inschreef, vragen we om dit even via mail te bevestigen, indien de
opvang nog steeds nodig is.
Maandag mogen jullie en de kinderen een mailtje verwachten van de klasleerkracht (lagere school).
Wij hopen dat alles goed gaat met jullie en alle kinderen! Wij willen een gezond evenwicht tussen
aandacht voor het schoolse en de erg drukke situaties waarin sommige gezinnen zich bevinden.
Daarom communiceren wij niet dagelijks en trachten we het aanbod “moet-taken” beperkt te
houden. Wij willen ondersteunen bij wie het moeilijk loopt. Geef ons zeker een seintje (mail of
telefoon)!
Geef alle kinderen heel veel groetjes van ons! We missen hen en de gezellige drukte op school.
Vriendelijke groeten
Het Twinkelteam

