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Uitbreiding heropstart scholen 
Vrijdag hebben de onderwijspartners, in overleg met de experts van de GEES, een voorstel geformuleerd om 
scholen de kans te bieden dit schooljaar nog alle leerlingen weer naar school te laten komen. Dit advies werd 
vandaag ter goedkeuring voorgelegd en besproken door de ministers op federaal niveau.  
 

Als school hebben we ondertussen niet stil gezeten. Het draaiboek voor de eerste fase van de heropstart werd 
aangepast. We werkten een scenario uit waarbij al onze leerlingen halve lesdagen naar school zouden kunnen 
komen. Ook in praktijk werd er alvast heel wat in gereedheid gebracht: Klasgroepen werden opgedeeld, 
klaslokalen werden heringericht, enkele wasuitrustingen werden verplaatst, filmpjes werden gemaakt,…  
Organisatorisch gezien was ons scenario ambitieus. De noodopvang bleef echter een hekel punt.  
 

Daarnet werden een aantal versoepelingen in de veiligheidsvoorschriften aangekondigd. Zowel de omvang van 
de bubbels als de startdatum werd gewijzigd. We nemen de komende dagen de tijd om te bekijken of het 
uitgewerkte scenario het meest optimaal is voor onze kinderen. De versoepelingen brengen namelijk nieuwe 
kansen. Als school vinden we het de moeite waard om dit te herbekijken.  
Helaas moeten we hierdoor opnieuw om jullie geduld vragen. Mogelijk is een opstart op dinsdag 2 juni zelfs 
niet langer haalbaar. We willen kwaliteitsvol werk leveren en de verdere opstart grondig voorbereiden. Op die 
manier kunnen we een veilige omgeving creëren voor al onze leerlingen. Deze voorbereidingen vragen tijd en 
overleg met alle betrokken partijen. Hopelijk kunnen we hiervoor rekenen op jullie begrip.  
 

Leerlingen missen de school en wij missen onze leerlingen. We willen al onze kinderen optimaal de kans geven 
om terug naar school te gaan. Voor onze kinderen is de school meer dan enkel ‘de plaats waar ze onderwijs 
krijgen’. Nu de mogelijkheid gegeven wordt om kinderen in volledige klasgroepen te laten starten, willen we 
graag onze opties bekijken om zo tot het meest gunstige scenario te komen.  
 
  

Alvast bedankt voor uw begrip. 
We wensen jullie nog een fijne week toe! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


