Mechelen, 25 mei 2020

Beste ouders

Vanaf 15 mei konden onze basis- en secundaire scholen voor een aantal leerlingen de lessen op
school hervatten. De eerste lesdagen zijn grotendeels probleemloos verlopen dankzij de grote inzet
van directies en schoolteams. Samen met de preventie-adviseurs maakten zij vooraf een grondige
risicoanalyse en namen zij de nodige veiligheids- en hygiënemaatregelen. Dankzij deze grondige
voorbereiding kon een veilige heropstart voor leerlingen en personeelsleden verzekerd worden.
Na 3 dagen hebben minister Weyts, de onderwijskoepels, de vakbonden en de experten van het
GEES de heropstart geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie hebben zij het licht op groen gezet
voor een heropening van bijkomende jaren.
De ambitie van de minister en de onderwijskoepels is onze leerlingen zoveel als mogelijk de kans te
bieden om dit schooljaar in veilige omstandigheden terug naar school te gaan. Een ambitie die
zeker ook gedragen wordt door onze scholen.
Vanuit de virologen is het inzicht gegroeid dat naarmate de leeftijd van de kinderen het risico
toeneemt. Daarom maken zij een onderscheid tussen de veiligheidsmaatregelen die nodig zijn
voor het kleuter-, het lager- en het secundair onderwijs.
Het kleuteronderwijs blijft de normen van de kleuteropvang volgen, maar het maximum van
20 kleuters per contactbubbel mag verlaten worden. De klasgroep kan de contactbubbel worden,
ook al telt die meer dan 20 kleuters. Er wordt van de kleuters ook niet verwacht dat ze de regels
van social distancing toepassen.
In het lager onderwijs geldt de social distancing enkel en alleen nog in de klas en in de rijen. Op de
speelplaats spelen de leerlingen per contactbubbel, maar hoeft social distancing niet. Essentieel
blijft wel dat de leerlingen na het spelen de handen grondig wassen.
De oppervlaktenormen van 4m² per leerlingen en 8m² per leerkracht in de klas blijven echter
gehandhaafd. Op die manier blijft het jammer genoeg onmogelijk om aan grote, volledige
klasgroepen les te geven.
Ook in deze fase bepalen de scholen zelf wat voor hen haalbaar en doenbaar is, rekening
houdend met de beschikbaarheid van het personeel, de lokale infrastructuur en de eventuele
medewerking van gemeentebesturen in het kader van de dagopvang. Dat betekent dat lokale
omstandigheden kunnen verschillen en daarom krijgen de scholen de autonomie om zelf invulling
te geven aan de tweede fase; zowel inzake de leerjaren, het exacte moment van heropstart als
de onderwijstijd. Het moet duidelijk zijn dat de veiligheid hierbij de absolute prioriteit zal krijgen.
Het in de media voorgestelde scenario door minister Weyts is dus op te vatten als een ABSOLUUT
maximumscenario dat omwille van de strenge oppervlaktevoorschriften en de blijvende

combinatie van lesgeven en opvang in de meeste gevallen niet haalbaar zal blijken. We hopen
dan ook dat er woensdag nog een bijsturing volgt door de Nationale Veiligheidsraad.
Later deze week zal onze school duidelijk communiceren of een uitbreiding met bijkomende jaren
haalbaar is en indien dit het geval zou zijn over welke kleuterklassen en/of leerjaren het precies
gaat. Je mag dan ook een overzicht verwachten met concrete afspraken zoals info over de
momenten waarop je zoon of dochter op school verwacht wordt.
Tenslotte willen we jullie alvast oprecht van harte danken voor het begrip en voor de zeer
constructieve medewerking. Samen op weg naar betere tijden …
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