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Betreft : Nieuwe maatregelen onderwijs vanaf 29 maart 2021 

 

Beste ouders 

 

De overheid besliste gisteren dat de lessen voor het lager onderwijs volgende week opgeschort 

worden. De kinderen worden dus niet op school verwacht en er zal ook geen afstandsonderwijs 

gegeven worden. De paasvakantie wordt voor deze kinderen met een week verlengd. 

 

Wat de kleuters betreft liggen de kaarten anders. Het kleuteronderwijs kan volgende week open 

blijven.  

In de mate van het mogelijke vragen we toch om ook jullie kleuters volgende week thuis op te vangen. 

Ook de verschillende partijen vanuit het onderwijsveld roepen hiertoe op. Hieronder het letterlijke 

bericht van Agodi. 

“ Het kleuteronderwijs dreigt nu de dupe te worden. Het volledige onderwijsveld wil solidair zijn met 

het kleuteronderwijs, vraagt erkenning en wil de druk op de kleuterscholen weg. Daarom doet het 

onderwijsveld een appel aan alle ouders om begrip te tonen voor de precaire situatie van het 

kleuteronderwijs en om die ene week die volgt indien mogelijk in te staan voor de opvang.” 

Het is zeker niet zo dat de mensen met hun voeten op de werkvloer roepen om een week extra 

vakantie maar de toestand binnen de meeste scholen werd stilaan onhoudbaar. Personeelsleden 

moesten in quarantaine, isolatie, testen positief, … volledige klassen werden getest,  in quarantaine 

gezet, ... omwille van een besmette leerling en/ of leerkracht. De scholen hebben hun uiterste best 

gedaan om voor elk kind onderwijs te blijven voorzien. Ze hebben daarin alle maatregelen die werden 

opgelegd zeer correct opgevolgd. Toch besliste de overheid gisteren dat dit niet genoeg was om het 

aantal besmettingen te beperken. 

 

Moest het om één of andere reden echt niet lukken om je kleuter volgende week op te vangen dan 

kan je contact opnemen met de directeur van jouw school. Zij zullen dan voorzien in opvang. 

De kinderen van het lager worden in de mate van het mogelijke opgevangen door de stedelijke 

opvangdienst. Je kan hen contacteren op het nummer  011/399 607 . Alleen als de ouders behoren 

tot de  ‘essentiële beroepen’ en ‘cruciale sectoren’ en telewerk niet mogelijk is,  kan je van deze 

opvang gebruik maken. Alle andere kinderen worden thuis opgevangen. 

Je kan op de scholen een document laten ondertekenen om je nodige aanwezigheid thuis te staven 

voor jouw werkgever. 

 

We hopen dat jullie begrip kunnen opbrengen voor de situatie en dat we samen de gevolgen van 

deze pandemie kunnen dragen. Alleen op die manier is er hoop dat de scholen op maandag 19 april 

hun deuren weer volledig kunnen openen want dat willen alle betrokken partijen van harte. 
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