Mechelen
Vrijdag 26 maart 2021
Beste ouders
Het overlegcomité heeft woensdag beslist dat de lessen in de week voor de paasvakantie geschorst worden in het lager onderwijs. Dit om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.
Donderdag was het niet echt duidelijk wat er moest gebeuren met het kleuteronderwijs. Ook in de
kleuterscholen zagen we immers de afgelopen dagen besmettingen bij kleuterleerkrachten in de
scholengroep. COVID-besmettingen bij kleuters blijven veelal onder de radar aangezien kleuters
niet of nauwelijks getest worden. Omdat kleuters zich veel moeilijker aan de coronamaatregelen
kunnen houden, is de kleuterschool bij uitstek een mogelijk kruispunt van menselijke contacten en
dus van besmettingen.
Donderdagavond beslisten de grote Vlaamse onderwijskoepels, het GO! en Katholiek Onderwijs Vlaanderen, om de lessen ook in het kleuteronderwijs te schorsen én zo kwaliteitsvol mogelijke opvang te organiseren voor leerlingen, zowel in het kleuter- als in het lager onderwijs,
die niet thuis kunnen worden opgevangen.
Wat betekent dit concreet voor onze scholen?
o

Wij voorzien zelf noodopvang voor onze kleuters waarvan de ouders echt geen opvang
kunnen voorzien (essentiële beroepen én met attest van de werkgever, en kwetsbare gezinnen). Wij zien ons genoodzaakt de kinderen zoveel mogelijk spelmomenten buiten te laten beleven. Zieke kinderen (ook met lichte ziektesymptomen) blijven thuis.

o

De voorschoolse opvang voor de kleuters start om 7u45; de naschoolse opvang voor de
kleuters loopt tot 17u00

o

Om onze opvang voor de kleuters zo goed mogelijk te organiseren, vragen we dat je voor
zondagavond inschrijft via info@vbheffen.be .

o

Voor de leerlingen van de lagere school die niet thuis opgevangen kunnen worden en van
wie de ouders werken in de cruciale sectoren of essentiële diensten organiseren we in samenwerking met de stad Mechelen en de andere onderwijspartners enkele originele opvanginitiatieven. Je kan je hiervoor aanmelden via www.mechelen.be/noodopvang vanaf
vrijdag 26 maart 12.00 uur.
Mocht je nog vragen hebben over deze opvangmogelijkheden kan je altijd contact opnemen met de directeur van de school van je zoon of dochter.

o

Indien voor de leerlingen van de lagere school de opvangmogelijkheden van de stad geen
oplossing bieden, kan je op vraag terecht in de eigen school. Je neemt hiervoor contact
met de directeur via info@vbheffen.be .

o

Tijdens de paasvakantie (maandag 5 april - vrijdag 16 april) organiseert de school géén opvang.

De leerkrachten van de lagere school maakten intussen oefenbundels met herhaling aan opdat
leerstilstand en/of terugval voorkomen kan worden. Bij inhoudelijke vragen zijn ze via mail te bereiken. De kinderen krijgen deze vandaag mee.
Vanaf maandagochtend sturen de leerkrachten van K0 en K1 tips door via mail. Voor de oudere
kleuters (K2 en K3) worden speelse werkbundeltjes meegegeven.
De situatie wordt op de voet gevolgd. Ook voor schooldirecties en schoolbesturen blijven overheidsbeslissingen ons verrassen. Onder voorbehoud van de evolutie van de pandemie is het streefdoel dat alle leerlingen van het basis- en secundair onderwijs vanaf maandag 19 april opnieuw
100% contactonderwijs volgen.
We willen jullie ten slotte nog oprecht danken voor jullie inzet van de voorbije maanden en tegelijkertijd vragen om dit alles nog even vol te houden. Samen krijgen we het virus zeker klein! Samen
op weg naar betere tijden!
Voor verdere vragen kan je terecht bij de directeur van je school.
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