
	

 

   Coronavirus: Update 23/05/2020 
 
Beste ouders,  

Jullie zullen in de pers gehoord hebben dat de scholen voor iedereen terug lessen op 
school mogen organiseren… Maar dit is nog maar een advies, het wordt pas woensdag 
door de Veiligheidsraad bevestigd met de nodige voorwaarden die we nu nog niet 
allemaal weten… 

Jullie zullen wel beseffen dat het niet evident is om de school voor iedereen terug te 
openen zoals het voor 13/3/2020 was… 

We waren met L1 - L2 - L6 goed gestart voor één week… Normaal gezien ging er 
niets veranderen voor 8/6/2020 maar… 

Spijtig genoeg moet ik misschien sommige kinderen en ouders ontgoochelen en zeggen 
dat we niet voor iedereen opnieuw de schooldeuren kunnen openzetten omdat we het 
ook veilig moeten kunnen organiseren.

We zullen moeten wachten op woensdagavond voor de bevestiging van de 
Veiligheidsraad en dan moet er een nieuwe risicoanalyse gemaakt worden en die moet 
dan ook nog goedgekeurd worden door de preventieadviseur. 

En we hebben twee vestigingen Piramide en Tilia. In Piramide hebben we ook 
kleuterschool waar we ook de kinderen willen ontvangen in de klassen en ook al wordt er 
gezegd dat kleine kinderen de besmetting niet gemakkelijk doorgeven… Ze mogen in 
hun klas in hun” bubbel” samen  blijven maar wat met de middagen en het brengen en 
ophalen in de opvang… 
Ze mogen niet samen met de lagere school gemixed worden en ook de verschillende 
klassen mogen ook niet door elkaar gemixed worden.
De kinderen van de lagere school mogen met meer in de klassen als we de oppervlakte 
daarvoor hebben en die hebben we niet… Dus moeten we in de lagere school steeds 
blijven werken met 2 groepen per klas… dus ook 2 lokalen en ook steeds 2 
leerkrachten… 
Ik heb het leerkrachtenbestand en de lokalen bekeken en sorry maar dat kunnen we niet 
realiseren. Wat ik wel kan beloven is dat alle kinderen nog even naar school zullen 
mogen komen als de bevestiging van de Veiligheidsraad en de goedkeuring van de 
preventieadviseur er is maar hoeveel dagen??? 

Zodra ik daar meer info over heb, krijgen jullie terug een update maar doordat ik vandaag 
zoveel mailtjes en telefoontjes krijg van bezorgde ouders die willen weten wat er nu zal 
gebeuren na 1 juni, heb ik besloten om jullie een update te geven van de huidige 
toestand die donderdag er weer anders kan uitzien… Maar dat hebben we al een paar 
keer meegemaakt in het Coronatijdsperk… 

Het enige dat ik nu nogmaals aan jullie moet vragen is: GEDULD…. ;-) Ik weet dat het  
niet gemakkelijk is omdat je ook nog de opvang van je kinderen moet organiseren… 

Woensdagavond krijgen jullie een update…

	



	

Hoe werk je als ouder mee aan veiligheid op school?
• Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt.
• Zet je kind af of haal het op aan de in/uitgang van de school. 
• Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.
• Blijf niet praten aan de ingang of uitgang. 
• Wil je praten met iemand van het schoolteam. Maak dan een afspraak via 

telefoon of via mail.
• Elk kind zal thuis zijn handen goed wassen en draagt liefst zijn boekentas 

op zijn rug. 
• Bij de ingang zullen de kinderen hun handen moeten ontsmetten met handgel, de 

directeur/leerkracht zal aan de poort staan om dit op de handen te spuiten zodat 
er niemand aan de spuitbus moet komen.

Wat als je kind ziek is? 
• Zieke kinderen moeten thuisblijven.
• Is iemand van je gezin mogelijk besmet met corona of heeft iemand van je gezin 

corona? Dan moet je kind 14 dagen thuisblijven. Meer informatie over de 
procedure:  https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/
COVID-19_procedure_contact_NL.pdf

• Behoort je kind tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? 
Dan beslist de behandelende dokter of je kind de lessen op school kan volgen of 
verder thuis blijft leren.

We gaan er vanuit dat het niet nodig zal zijn maar als je kind zich niet aan de 
afspraken zou houden dan bellen we jullie op om je kind te komen ophalen. Dit om 
de veiligheid van de andere kinderen en het personeel te bewaren. 

Samen zullen we er wel komen! Zorg goed voor jezelf en je familie. Ook al 
zien we jullie niet, we vergeten jullie niet! 

Vriendelijke groeten en geniet nog van het weekend, 

Mimi Peremans, 
Directeur 
GBS - Piramide & Tilia 
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