
                                                                                                                    

Beste ouders,                                                                            Hemiksem, 5 mei 2020 

 

Wij willen u bedanken voor het helpen en ondersteunen van uw kinderen in de fase van de 

pre-teaching. We beseffen dat dit geen eenvoudige opgave is. Ook voor veel kinderen begint 

het thuisblijven te wegen. 

 

Momenteel wordt er hard gewerkt om de door de overheid gevraagde risicoanalyses uit te 

voeren. Deze zijn nodig om ervoor te zorgen dat we de gedeeltelijke heropstart van de 

scholen op 18/05/2020 (leerjaar 1,2,6) veilig kunnen laten verlopen. 

 

Daarnaast leeft grote bezorgdheid over de haalbaarheid van de opvang van de overige 

kinderen in onze scholen omdat we ook in dat kader de veiligheidsmaatregelen moeten 

respecteren. Zo mogen we bijvoorbeeld nooit meer dan veertien leerlingen opvangen in één 

lokaal ook al voldoen we aan de sociale afstandsregels. 

 

Wij blijven opvang verzorgen voor kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale 

sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie) uitoefenen. Voor deze kinderen en 

hun ouders verandert er concreet niets. Vanaf maandag 4 mei zijn  daar ook de kinderen 

bijgekomen van wie de ouders werken in een sector die heropstart, waardoor ze op de 

werkvloer aanwezig moeten zijn. 

 

De afstandsregels en het maximaal aantal leerlingen per ruimte leiden per definitie tot een 

maximaal aantal leerlingen dat tegelijkertijd op school aanwezig kan zijn. Dit maximum werd 

voor elke school berekend en we vrezen dat onze opvangcapaciteit onder druk zal komen 

te staan.  

 

Graag hadden we inschrijving vóór vrijdag 08/05/2020 ontvangen voor de opvang vanaf 

18/05/2020. U kan dit digitaal, met vermelding van leerling , klas en data, bezorgen 

aan directie@gbsjansanders.be 

Wij kiezen er daarom voor om aan beide ouders die werken in een sector die heropstart een 

attest van de werkgever te vragen voor de noodzakelijke aanwezigheid op de werkvloer. 

Door deze maatregel willen we onnodige druk op de opvangcapaciteit in de school 

vermijden. Een overbezetting in de opvang zou immers kunnen leiden tot een gedwongen 

stopzetting van die opvang. U mag uw attesten digitaal per leerling met vermelding van de 

klas bezorgen aan directie@gbsjansanders.be  of afgeven op het moment dat u uw kind in 

de opvang afzet/afhaalt. Alle attesten dienen ten laatste maandagavond 11/05/2020 in ons 

bezit te zijn. 



Indien u ook een voor-en/of naschoolse opvang nodig hebt, gelieve  Monique Ryngaert 

(monique@hemiksem.be) op de hoogte te brengen.   

Bij enige wijziging kan u dit eveneens doormailen naar directie@gbsjansanders.be of 

telefonisch melden op het nummer 03/887.43.71 tijdens de schooluren.  Wijzigingen dienen 

de dag voordien voor 12u doorgegeven te worden zodat wij de noodopvang kunnen 

organiseren.   

 

We stelden de afgelopen dagen vast dat maatregelen soms van dag tot dag werden 

aangepast. Indien er wijzigingen in de huidige regeling rond de opvang worden afgesproken, 

dan communiceren we hierover zo spoedig mogelijk. 

We zullen binnen het opgelegde kader blijven zoeken naar de meest optimale regeling. 

Met vriendelijke groeten, 

Marika Piessens 

directie 


