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NIEUWE RICHTLIJNEN OPVANG (18/03)2020) Essen, 18 maart 2020 
 
Beste ouder(s) 
 
Gisteren zijn er nieuwe maatregelen aangekondigd. Deze maatregelen hebben ook 
gevolgen voor de opvang op onze school. Ik deel even de info gegeven door de overheid 
aan ons.  

De Nationale Veiligheidsraad heeft op dinsdagavond 17 maart, op grond van advies van de wetenschappelijke 

experten, verstrengde maatregelen in de strijd tegen het coronavirus aangekondigd. Die gaan in op woensdag 

18 maart om 12 uur. 

Fase 2 van het federaal noodplan blijft van kracht. Doel blijft om de curve van het aantal besmettingen af te 

vlakken, zodat ons gezondheidssysteem niet overbelast wordt. 

 Wat het onderwijs betreft, heeft de Veiligheidsraad beslist dat de lessen geschorst blijven en dat de 

scholen in opvang moeten voorzien tot en met vrijdag 3 april. Concreet moeten scholen open 

blijven voor de opvang van kinderen van ouders die werken in de zogenaamde cruciale sectoren.  

 Onderwijsminister Ben Weyts is, net als de onderwijspartners, bezorgd om de bescherming van het 

onderwijspersoneel en roept daarom alle ouders op om hun kinderen maximaal thuis op te vangen.  

 De ouders die geen beroep kunnen doen op een geschikt alternatief, gaan in overleg met de school om 

duidelijke afspraken te maken over de opvang. Scholen kunnen scholen bij gerede twijfel een attest of 

bevestiging van de werkgever vragen. 

 

Voor onze school gaan we volgende stappen ondernemen. 

1) De vorige inschrijving via Gimme voor opvang vervalt. 
2) We streven naar géén opvang op onze school ter bescherming van mijn onderwijspersoneel. 
3) Toch zijn er mensen die recht hebben op opvang. Zij contacteren mij en we plegen 

overleg. We nemen ook onze maatschappelijke rol op. En daar zijn wij ook trots over.  
Mail naar directeur@lagercollegeessen.be als je recht hebt op opvang.  

 

 Via onze website en onze facebookpagina blijf je ook op de hoogte.  
 Volgende week sturen we een extra nieuwsbrief. Deze zal over onze pedagogische 

aanpak gaan voor de rest van dit schooljaar. Ook daar hebben wij weer een visie over. 

 

Het leven staat stil en biedt weer nieuwe kansen. Laat ons die allen grijpen.  
Geniet van de uitdagingen. En we kijken nu al uit naar de nieuwe eerste schooldag. 

 

Zorg goed voor elkaar. 

Meester Geert en het leerkrachtenteam 
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