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Beste ouders, 

 

sinds gisterenavond zijn er nieuwe richtlijnen van kracht voor de noodopvang 

die door scholen verzekerd wordt. Algemeen wordt gesteld dat ouders hun 

kinderen thuis houden, ook als ze thuiswerk doen. 

 

Concreet zijn er 3 groepen van gezonde leerlingen voor wie we opvang op 

school voorzien. 

 Kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid, 
voedingsnijverheid, distributie ...) uitoefenen. Zij hebben niet de mogelijkheid om thuis te 
werken. Ze nemen nu de zorg op van zieken en mensen die hulp nodig hebben, zorgen ervoor 
dat iedereen naar de winkel kan ... Het is daarom letterlijk van levensbelang dat hun kinderen 
op school worden opgevangen. Er wordt momenteel gewerkt aan een concrete vertaling van de 
federale lijst van cruciale beroepen. Die komt zo snel mogelijk online. 

 Kinderen en jongeren in het buitengewoon onderwijs, de onderwijsinternaten, de MPIGO’s en de 
IPO’s van het gemeenschapsonderwijs. Zij zijn medisch en/of sociaal kwetsbaar en moeten dus 
opgevangen worden. De overheid informeert zo snel mogelijk onder welke modaliteiten dat kan. 

 Voorzie ook opvang voor leerlingen in een kwetsbare thuissituatie. Als school kan jij het het 

best inschatten over wie dat gaat. Voor deze kinderen is opvang thuis geen veilige optie. Zij 
moeten dan ook kunnen rekenen op de soepelheid van scholen.  

 

 

Als school zullen we deze richtlijnen strikt opvolgen! 

Indien er een vermoeden is dat uw kind niet behoort tot deze risicogroepen, zal 

ik u persoonlijk verzoeken uw kinderen per direct af te halen. Bovendien zal ik 

genoodzaakt zijn hier ook nota van te nemen en dit door te spelen aan de 

bevoegde diensten. 

 

Graag rekenen we in deze moeilijke periode voor iedereen ook op 'gezond' 

verstand van iedereen! 

 

In bijlage een lijst van de cruciale beroepen zoals verschenen in het Belgisch 

Staatsblad. Mensen die in deze sectoren/beroepen werkzaam zijn, kunnen ook 

een attest verkrijgen van hun werkgever. 

 



Vriendelijke groet, 

 

Carlo Piscador 

directeur 

 

Dit e-mailadres is een no-reply adres. U kan me steeds bereiken op 

directie@sgdegraankorrel.be 

 

 


