
Beste ouders                                                                                                                           

Als de cijfers in verband met het coronavirus in dalende lijn blijven evolueren, krijgen we de kans om dit 

schooljaar alle leerlingen weer naar school te laten komen. De Nationale Veiligheidsraad heeft dat woensdag 

beslist. 

Vanaf dinsdag zouden volgens de minister de kleuters terug kunnen herstarten en vanaf vrijdag alle andere 

leerlingen.   

We zijn erg blij dat onze kleuters en leerlingen terug naar school kunnen komen, doch willen we benadrukken 

dat deze versoepeling afhankelijk is van de haalbare mogelijkheden op onze school rekening houdend met de 

voorgeschreven richtlijnen.  

Iedereen het max aantal voorgeschreven dagen laten opstarten, is dus niet mogelijk bij het volgen van de 

talrijke maatregelen en de opstart zal ook gebeuren in fases.  

Voor het kleuteronderwijs en het lager onderwijs wordt de klasgroep de contactbubbel.  

Uiteraard blijft ook nu nog ieders veiligheid het allerbelangrijkst. Daarom bekijken we nu de eerstvolgende 

dagen, in samenspraak met onze preventiedienst, opnieuw hoe de nieuwe aanpak voor onze school 

stapsgewijs veilig en haalbaar (verdeling groepen, personeel, lokalen, tijdstippen, hygiënemaatregelen, 

poetsplan,…) kan verlopen. Dit betekent dat de klassen op een latere datum dan 2 juni zullen heropstarten 

(juiste startdatum en -uren per klas volgen later).   

Wijzigingen in het beleid van de overheid vergen telkens opnieuw inspanningen en aanpassingen.   

De minister vraagt aan de lokale overheden om de dagopvang maximaal te voorzien. Aangezien onze gemeente 

geen voldoende personeelsleden hiervoor ter beschikking heeft, moeten we deze ook zelf blijven organiseren 

en moeten we hiervoor ook personeelsleden ter beschikking hebben.   

Wij streven ernaar u in de loop van volgende week op de hoogte te brengen van alle wijzigingen in onze school. 

Hopelijk kan de nieuwe regeling dan een tijdje van kracht blijven.   

We begrijpen echter dat jullie voor de organisatie van jullie gezin toch graag hadden geweten hoe onze 

heropstart zal gebeuren.  

- Het eerste en zesde leerjaar zijn reeds gestart maar de lesdagen kunnen wijzigen. 

- Het tweede en vijfde leerjaar zullen herstarten op vrijdag 5 juni. 

- We voorzien de start van het kleuteronderwijs vanaf maandag 8 juni. 

- Het derde en vierde leerjaar hopen we in een latere fase enkele (halve) dagen te ontvangen en dit 

vanaf woensdag 10 juni. 

We hopen om samen met de kinderen dit bijzondere schooljaar op een positieve manier te kunnen afsluiten.  

  

Met vriendelijke groet  

Colla Lene 

Directie GO! basisschool Op het Boseind 

  

 
We volgen de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad. We kunnen de lessen op school enkel op de 
geplande wijze starten, als de Veiligheidsraad de beslissing en de timing niet verandert.  

 

   


