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Zorgvuldig opstarten
De scholen heropenen is een ingrijpende beslissing. Het kan alleen maar als
de veiligheid en gezondheid van personeel, leerlingen en ouders kan
gegarandeerd worden. Ook zijn we heel bezorgd over de toekomst van onze
leerlingen. We zullen samen nog heel wat voorbereidingswerk moeten
verzetten.
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Zonder een fiat
van de
gezondheidsexperts
en zonder
maatregelen
die scholen
veilig maken,
geen heropening!
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ullie zijn erg flexibel, creatief, geëngageerd. Dat merken we vandaag
meer dan ooit. Maar creativiteit en
engagement botsen soms op de
grenzen van de realiteit. Een klein klaslokaal
in een school met een beperkte infrastructuur kan je niet omtoveren in een balzaal om
leerlingen voldoende persoonlijke ruimte te
geven. Niet alle speelplaatsen zijn groot genoeg en kinderen moeten toch ook kunnen
spelen. Eén lavabo per klas zorgt ervoor dat
grondig handen wassen minstens een half
uur duurt … De lijst van op te lossen problemen is lang.

veiligheid en gezondheid.
Daaraan is hard gewerkt.
Het is goed dat er tijd voorzien wordt om het organisatorische werk aan te pakken via een helder draaiboek en plaatselijk overleg. Het
blijft cruciaal dat jullie intens en continu
worden betrokken bij die lokale voorbereidingen.

Advies voor opstart ligt klaar

Als de Nationale veiligheidsraad op 24 april
het advies volgt, zullen scholen zich niet alleen hygiënisch moeten voorbereiden, maar
zullen ze vanaf 15 mei ook verschillende opdrachten tegelijk moeten volbrengen: fysiek
les geven, preteaching en opvang. Samen
vraagt dit heel wat voorbereiding, overleg en
organisatiewerk. Ook op pedagogisch vlak
zal het beleid aangepast moeten worden aan
de omstandigheden en de noden van de leerling. Wij vertrouwen op de professionaliteit
van jou en je team. Wij staan klaar om je te
ondersteunen!

Op 22 april ligt1, na uitgebreid en constructief
overleg, een advies voor opstartscenario
klaar met een eerste stap op 15 mei. Dat advies gaat nu naar de GEES (Groep van
Experts belast met Exitstrategie) die op haar
beurt advies geeft op de Veiligheidsraad op
24 april. Het COV is blijven nadruk leggen op

1. Basis-4 ging in druk op 23 april 2020. Volg de actualiteit via
www.cov.be.

Voor ons is het duidelijk: zonder een fiat van
de gezondheidsexperts en zonder zorgvuldige en voldoende maatregelen die ervoor zorgen dat scholen veilige plaatsen zijn, kan er
van een heropstart geen sprake zijn. Safety
first, dat staat vast.
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