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Beste ouder
Zoals verwacht worden de maatregelen in verband met het coronavirus verlengd tot en met 3 mei. De impact is heel
groot op onze maatschappij. We hopen snel een duidelijke daling te zien in het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames
en sterfgevallen.
We hopen ook dat u, uw familie, vrienden en kennissen gezond zijn.
Noodopvang
Na de paasvakantie is er opnieuw noodopvang op school. De overheid wil ons nogmaals benadrukken dat we de ouders
de volgende info geven:
-Houd de kinderen in eerste instantie thuis om besmettingsgevaar te vermijden.
-Zieke kinderen blijven thuis.
-Er zijn 3 groepen van gezonde leerlingen voor wie je school opvang voorziet:
• Kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie...)
uitoefenen. Zij hebben niet de mogelijkheid om thuis te werken. Ze nemen nu de zorg op van zieken en mensen
die hulp nodig hebben, zorgen ervoor dat iedereen naar de winkel kan ... Het is daarom letterlijk van
levensbelang dat hun kinderen op school worden opgevangen.
• Kinderen in het buitengewoon onderwijs, de onderwijsinternaten, de MPIGO’s en de IPO’s van het GO!. Zij
zijn medisch en/of sociaal kwetsbaar en moeten opgevangen worden.
• Kinderen in een kwetsbare thuissituatie. De school schat zelf in over wie dat gaat. Voor die kinderen is opvang
thuis geen veilige optie.
In de noodopvang zullen er ook momenten zijn waar er aan preteaching wordt gedaan. Vergeet dus ook niet om het
nodige materiaal (werkboeken, bundels, …) mee te brengen naar school.
Preteaching
De leerkrachten hebben zich uitermate ingezet om de komende periode voor te bereiden.
Na de paasvakantie starten we met preteaching. Hierbij krijgen de leerlingen nieuwe leerstof aangeboden via de digitale
weg. Deze leerstof wordt herhaald wanneer de scholen terug open gaan. Tijdens deze periode wordt er ook niet
geëvalueerd. Het is niet de bedoeling dat u als ouder les gaat geven. De klasleerkracht brengt u op de hoogte over de
manier van werken of heeft u al op de hoogte gebracht.
Het nodige materiaal (werkboeken, schriften, …) komt bij u terecht of is al reeds bij u aanwezig.
Als school zijn we ervan bewust dat deze vorm van lesgeven de druk binnen het gezin kan toenemen. We proberen hier
zoveel mogelijk rekening mee te houden. Daarom zijn we heel selectief geweest naar leerinhouden en proberen we via
een weekplanning structuur aan te bieden. Ondertussen zitten we al vijf weken in ons kot. De frustraties beginnen hoog
op te lopen en ons geduld wordt op de proef gesteld.
De school doet inspanningen om met iedereen rekening te houden. Dit is helaas niet zo vanzelfsprekend. Aarzel niet
om de klasleerkracht/zorgcoördinator/directie te verwittigen bij problemen of bij nood aan hulp. Voor alles is er een
oplossing.
Ondertussen hoeft u zich geen zorgen te maken over een eventuele leerachterstand. We snappen die bezorgdheid maar
daaromtrent zullen er ook oplossingen komen. Het eerste wat nu moet gebeuren is samen volhouden, de maatregelen
van de overheid volgen om het virus te verslaan en de kalmte bewaren. Op zich is dit al de grootste uitdaging.
We hopen van harte dat we zo snel mogelijk terug de kinderen kunnen zien op school in veilige en gezonde
omstandigheden.
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