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        Melsen, Schelderode, 25.04.2020, 

 

 

 

 

 

Beste ouders, 

 

 

Gisteren, vrijdag 24.04.2020, kwam de Nationale Veiligheidsraad opnieuw bijeen.  

Hier hebben we allen wellicht naar uitgekeken. In de aanloop naar deze Veiligheidsraad was 

er reeds heel wat te doen rond onderwijs ook. Zouden scholen opnieuw openen of niet? 

 

Zoals u gisteren kon vernemen, is er een gunstig advies verleend om lagere scholen 

gedeeltelijk te openen vanaf maandag 18 mei, met de vrijblijvende optie voor een eventuele 

‘proefdag’ op vrijdag 15 mei. 

 

Deze gedeeltelijke opening beperkt zich op 18 mei in eerste instantie tot de kinderen van het 

1ste, 2de en 6de leerjaar. 

 

Hoe alles er op 18 mei concreet zal uitzien voor onze school, kunnen we nu nog niet 

communiceren. 

 

Voor mij persoonlijk zijn volgende 2 zaken heel cruciaal bij het heropenen van de school 
: 

1. De veiligheid van kinderen en personeel komt op de eerste plaats. 

2. Alles moet op een kwaliteitsvolle en doenbare manier georganiseerd kunnen worden 

voor kinderen en personeel. 

 

Hierbij zal niet alleen het ‘cognitieve’ (het nastreven van leerinhouden) doorwegen, maar 

zeker ook het welbevinden van de kinderen. Het moet voor kinderen immers ook weer fijn 

zijn om naar school te komen … 

 

Welke strategie willen we volgen in de aanloop naar de heropening van onze school : 

 

1. We wachten de officiële communicatie vanuit het Ministerie van Onderwijs naar de 

schooldirecties af. 

2. We wachten de officiële communicatie vanuit de koepel Katholiek Onderwijs 

Vlaanderen af. 

3. Op maandag 27.04. hebben we een directieoverleg op scholengemeenschap-niveau 

met alle directies om te trachten een gemeenschappelijke visie te bepalen. 

4. We toetsen het ‘draaiboek veiligheid & organisatie’ bij heropening af aan de concrete 

situatie op onze school in samenwerking met onze preventie-adviseur. 

5. We informeren onze vakbondsafgevaardigden van de scholengemeenschap via het 

LOC (Lokaal Overleg Comité) en vragen hun advies, evenals de goedkeuring van het 

schoolbestuur. 

6. We informeren onze personeelsleden en werken een concreet organisatiemodel uit 

voor onze school. 

7. We informeren onze ouders over de praktische organisatie vanaf 18 mei. 
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Ik hoop u hiermee , op vandaag, voldoende geïnformeerd te hebben en hou eraan u verder 

blijvend te informeren wanneer er nieuwe ‘duidelijkheden’ zijn. 

 

In afwachting blijf ik het nodige doen om het welzijn en welbevinden van onze/jullie kinderen 

en onze personeelsleden bij heropening verzekerd te zien. 

 

 

 

Vriendelijke groet, 

 

Carlo Piscador 

directeur 


