
 
Beste ouders, 
 
Vandaag kregen we groen licht van onze preventieadviseur.  
 
Dat betekent dat we naast noodopvang, ook kunnen starten met het toelaten van enkele leefgroepen in 
ons kindcentrum.  
 
We doen dit zeer gefaseerd en volgens zeer strikte veiligheidsregels. Daarvoor hebben we maandag met 
het volledige team ons kindcentrum omgebouwd naar een veiligere werk - en leefplek voor onze kinderen 
en begeleiders. 
 
Niet zo evident, zeker niet voor een Freinet kindcentrum. We hopen uit de grond van ons hart, dat dit 
tijdelijke maatregelen zijn, want zo willen we onze kinderen niet laten opgroeien, zo willen we niet elke dag 
gaan werken.  
 
Elk kind krijgt deze week van zijn of haar begeleider een mail met een overzicht van alle richtlijnen en 
veiligheidsregels. Daarnaast hebben de begeleiders een filmpje gemaakt om te tonen waar jullie kind zal 
vertoeven. We verdeelden elke leefgroep in verschillende deelgroepjes (volgens het aantal vierkante meter 
per leefruimte) en elke groep krijgt een aangepaste ruimte en begeleider.  
Het kan dus zijn dat jouw kind een nieuwe begeleider krijgt. Het zijn allemaal begeleiders die jouw kind wel 
kennen. 
 
 
→  Wie mag starten? Wanneer kunnen die groepen starten? 
In de media verschijnen allerhande uitspraken over wie, wanneer, hoeveel kinderen … . Wij volgen de 
richtlijnen van de scholengroep en van de preventieadviseur. Geen enkele school is dezelfde dus zijn de 
richtlijnen ook afhankelijk van elke context. 
Het departement bepaalde dat het zesde leerjaar, het eerste leerjaar en het tweede leerjaar kunnen starten 
als dit haalbaar is voor de school. Voor ons kindcentrum ziet dit er als volgt uit: 
 

Zesde leerjaar M3 (eerste leerjaar) M4 (tweede leerjaar) 
Vr  15/05/2020 Ma 18/05/2020 Ma 25/05/2020 

Woe 20/05/2020 Di 19/05/2020 Di 26/05/2020 
Woe 27/05/2020 Woe 20/05/2020 Di 02/06/2020 

Vr 29/05/2020 Ma 25/05/2020  Woe 03/06/2020 
Woe 03/06/2020 Di 26/05/2020 Do 04/03/2020 

Vr 05/06/2020 Woe 27/05/2020 
 

 
Do 28/05/2020 

 
 

Di 02/06/2020 
 

 
Woe 03/06/2020 

 
 

Do 04/06/2020 
 

 
 
 



→ Hoe laat start de school? Welke ingang moet ik nemen? Hoe laat stopt de school? 
We laten de kinderen niet allemaal op hetzelfde moment toekomen op school. Elk groepje heeft een ander 
start- en einduur. Elke groep heeft ook een andere in- en uitgang. De begeleiders zullen al 
deze  antwoorden  in de persoonlijke brief mailen deze week. Bij aankomst zullen de kinderen hun handen 
moeten wassen met handgel. De ouders, grootouders of derden worden niet toegelaten op school. We 
vragen jullie om de uurregeling te respecteren zodat iedereen zo veilig mogelijk kan starten of eindigen.  
 
 
→ Wat met eten, speeltijden, koek, fruit of drank? 
 
 
We eten in de leefgroep. Elk op ons plekje. We vragen om alles mee te brengen van thuis. Een volle 
drinkfles met water, fruit en een lunchpakket. Als school mogen we niets voorzien. Elk groepje blijft de 
volledige dag in dezelfde contactbubbel. De kinderen spelen in een afgebakende speelzone. 
 
 
→ Krijgen de kinderen die op school les krijgen ook sport, of levensbeschouwelijke vakken? 
 
 
Mieke, Emmylou en Lukas worden ingeschakeld in de regeling van de noodopvang. Dit betekent dat de 
kinderen geen sport of levensbeschouwelijke vakken krijgen. De begeleiders zullen zelf zorgen voor 
bewegingstussendoortjes. 
 
 
→ Wat met de andere leefgroepen? 
 
 
Week na week evalueren we elke nieuwe stap. Indien nodig sturen we bij. De andere leefgroepen zullen 
niet starten voor 5 juni 2020. We wachten op dat moment af wat de veiligheidsraad zal beslissen. We 
communiceren dat dan ook zo snel als mogelijk. 
 
 
→ Blijven we ook nog online lesgeven? 
 
 
De groepen die niet naar school kunnen, krijgen in de mate van het mogelijke nog steeds online les. Dit blijft 
zolang we de teamleden niet moeten inschakelen voor de noodopvang of het splitsen van de groepen. De 
kinderen die op school les krijgen, zullen uiteraard minder tot geen online lessen krijgen. 
 
 
→ Is er nog noodopvang? 
 
 
Ja de noodopvang blijft. Je schrijft je in via volgende link: https://forms.gle/9xZrnxvGATjpQMTV7 
je kan je keuze steeds aanpassen. We hebben maar een beperkt aantal plekjes daarom hanteren we 
volgende criteria: 
 

• kinderen uit de kwetsbare gezinnen 
• kinderen waarvan beide ouders in de cruciale beroepen werken met attest (groep is er nu) 

              (zorg, politie, brandweer, penitentiair beambte, voeding, transport, …) 
• kinderen waarvan beide ouders een attest hebben dat telewerk niet mogelijk is 
• kinderen waarvan broers of zus les moet(en) volgen op school 
• kleuters l3 dan L4 dan L5 

 
 
 
 



Van zodra onze capaciteit overschreden is, zullen we jullie contacteren. 
Indien je voor- of naschoolse opvang nodig hebt, kan dit via volgende link: 
https://forms.gle/WebCgZyQ9YAKACjP7 
Hou er rekening mee dat we ook daar niet veel plekjes hebben. We vragen ook hier begrip van de 
werkgevers. 
 
 
We beseffen dat dit een hele boterham is. Het is niet evident voor jullie om te gaan werken en in opvang te 
voorzien. Ook voor ons is het belangrijk te kunnen blijven zorgen voor de veiligheid van de kinderen en de 
begeleiders.  We hopen op begrip van jullie en de werkgevers. Samen zullen we er geraken. Indien je vragen 
hebt, aarzel dan niet om ons te mailen via mike.goudeseune@detandem.be 
 
 
Vriendelijke groet, 
Mike, Fien en het Tandemteam. 
 
 

 
 
 
--  

Mike Goudeseune 

directeur 

Freinet kindcentrum de Tandem 

Freinet Context 

0486 90 38 09 

  
 


