
 
 

Beste ouders, 
Dag lieve Tandemkids, 
 
Jullie hebben wellicht het nieuws al vernomen. Vanuit het onderwijs-overleg in Brussel 
van vrijdag  wordt geadviseerd om vanaf 2 juni: 
 
→ de kleuterscholen volledig opnieuw te openen; 
→ alle leerlingen van het lager ongeveer de helft van de week naar school te laten   
      komen (indien organisatorisch haalbaar qua personeel en ruimte) 
 
Dat betekent dat wij ons op heel korte tijd opnieuw anders moeten organiseren.  
 
Belangrijk: dit advies is nog niet definitief. Het moet eerst nog goedgekeurd worden 
door de Nationale Veiligheidsraad, maar die zal vermoedelijk dit advies volgen. 
 
Voor volgende week (week van 25 mei tot en met 29 mei), verandert er nog niets.  
Dat betekent voor Freinet Kindcentrum de Tandem: 
 

dagen leefgroepen noodopvang online pre-instructie 
maandag 25/05/2020 M3 + M4 Ja Ja 

dinsdag 26/05/2020 M3 + M4 Ja Ja 
woensdag 27/05/2020 M3 + L6 Ja Ja 

donderdag 28/05/2020 M3 Ja Ja 
vrijdag 29/05/2020 L6 Ja Ja 

 
Belangrijk: 
 
→ noodopvang is er enkel voor de kinderen voor wie het écht nodig is en met attest van  
     de werkgever. Inschrijven is verplicht 
 
→ alle kinderen die geen les kunnen krijgen op school, krijgen nog een weekje  
     pre-instructie online. Hiervoor sturen de begeleiders een programma rechtstreeks aan  
     alle ouders en kinderen. 
 
Vanaf dinsdag, 2 juni, kan alles weer anders worden en hopen we dat er dan een beetje 
stabiliteit komt tot het einde van het schooljaar. Wij wachten nu op de richtlijnen vanuit 
het Ministerie van Onderwijs en in de loop van de week schrijven we de nieuwe 
organisatie voor ons kindcentrum uit.   



 
 
In de media vertelde de minister niet dat zijn voorstel een maximum plan van terugkeer 
is.  
Hij ‘vergat’ te vertellen dat we voor de leerlingen van het lagere ook nog steeds rekening 
moeten houden met een maximum van een aantal leerlingen per vierkante meter en dat 
groepen niet groter dan 14 mogen zijn in het lagere.  
Ook sprak hij niet over de hygiënische maatregelen waarbij de leslokalen steeds gepoetst, 
ontsmet moeten worden als er een andere groep kinderen in komt (contactbubbels), of 
over de gesplitste speeltijden, ...  
 
Het wordt dus weer een hele opdracht om dit te organiseren.  
Gelukkig doen we dit samen!  Zaterdag had ik een crisisvergadering op de scholengroep 
met een aantal directeurs, de preventiedienst en de algemeen directeur. Maandag 
organiseren we een kcc (een kernteam crisis corona).  
Op basis van de richtlijnen sturen we een voorstel van plan van aanpak naar de 
preventieadviseur en wachten we de definitieve beslissing af van de veiligheidsraad.  
 
De minister gaf ook mee dat de scholen zich moeten concentreren op onderwijs en dat 
de opvang (noodopvang) georganiseerd moet worden door de lokale besturen. We 
hebben trouwens, als alle leefgroepen terugkeren, niet genoeg lokalen en personeel om 
noodopvang en les te organiseren.  
Daarom zullen jullie deze week enkele bevragingen zullen krijgen. Hierin zullen we vooral 
peilen naar wie echt noodopvang nodig heeft.  
Vul die dan ook aub zo snel en zo correct als mogelijk in. Op die manier kunnen we kijken 
hoeveel ruimte en hoeveel personeel we nodig hebben. 
 

 
 
Zodra dit alles klaar is, brengen wij jullie daarvan op de hoogte.  
We begrijpen dat we weer vragen naar jullie flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Niet 
evident!  
Maar alvast een grote oprechte dank je wel om dit samen met ons aan te pakken. 
 
Geniet ondertussen allemaal van jullie zondag! Alles komt goed! 
 
Vriendelijke groeten, 
Mike, Fien, Tandemteam 


