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8 mei 2020 
 
Beste ouders  
 
De Nationale Veiligheidsraad heeft een aantal weken geleden beslist dat de scholen vanaf 
18 mei voor prioritaire leerlingengroepen de lessen zullen hervatten. Vlaamse scholen kiezen 
voor een pilootfase op vrijdag 15 mei 2020. 
 
Er werd o.a. het volgende besloten : 

 Kinderen van het 6de, 1ste en 2de leerjaar gaan vanaf 18 mei (met mogelijkheid om 
een proefdag te organiseren op 15 mei) weer naar school.  
Kinderen die om medische redenen (diabetes, hart-, long- en nierziekten of met 
een verzwakt immuunsysteem) … tot een risicogroep behoren, worden 
geadviseerd om thuis te blijven (hiervoor contacteer je best je behandelend 
geneesheer).  

 Scholen krijgen de ruimte om dit naar eigen inzicht in te vullen: er wordt o.a. een 
maximale leertijd per klasgroep opgegeven maar men mag daarvan afwijken. 

 Er werd een draaiboek bezorgd waarin een aantal te nemen maatregelen staan 
rond afstand, hygiëne, benutting van het gebouw en andere richtlijnen. Scholen 
bekijken hoe zij dit in de plaatselijke situatie kunnen uitvoeren. 

 Noodopvang moet ook nog door de scholen georganiseerd worden voor kinderen 
van wie beide ouders moeten gaan werken.  

 Afstandsonderwijs krijgt een vervolg voor die leerlingengroepen waarvoor de 
lessen nog niet starten (kleuters, 3de, 4de en 5de lj ). 

 Leerlingen en personeelsleden met ziektesymptomen blijven thuis; wanneer dit in 
de school wordt vastgesteld, worden deze personen afgezonderd en zo vlug 
mogelijk huiswaarts gestuurd. 
 

Tegen die achtergrond kunnen en willen onze KOM-scholen hun uiterste best doen om op 
een voldoende veilige en haalbare manier stapsgewijs weer open te gaan. 
 
Onze schoolteams hebben de afgelopen tijd goed laten zien hoe belangrijk onderwijs en 
opvang zijn. Naar school kunnen gaan is essentieel voor kinderen, belangrijk voor ouders en 
cruciaal voor de samenleving.  
Wij zijn trots op onze scholen. De voorbije weken zijn ze razendsnel omgeschakeld naar 
onderwijs op afstand en men heeft dit in de mate van het mogelijke voortreffelijk gedaan!  
 
Het besluit om de scholen te heropenen vraagt ook weer veel van onze schoolteams … 
Als bestuur hebben wij er samen met onze schoolteams alle vertrouwen in dat dit op een 
‘coronaveilige’ en haalbare manier kan gebeuren. Er is nooit 100% garantie maar de 
risico’s worden beheersbaar geacht.  
Wij willen jullie als ouders alvast bedanken voor jullie begrip hiervoor en we verwelkomen vol 
vertrouwen onze leerlingen terug op school.   
 
Verder in deze brief kunnen jullie lezen hoe de school dit alles concreet gaat invullen.  
 
Mogen we jullie allen ook vragen zo spoedig mogelijk in te schrijven voor de opvang. 
Dit zowel voor de voor- en naschoolse opvang als voor de opvang op school.  
Zo kunnen we de nodige maatregelen treffen. 
Je vindt hierover alle informatie en linken naar de correcte inschrijfsites op www.komvzw.be 
 
Met vriendelijke groeten 
Bestuur vzw KOM en directies 
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