Hamont-Achel, 8 mei 2020
Mevrouw, mijnheer,
In de strijd tegen het corona-virus heeft de Nationale Veiligheidsraad voor het onderwijs
een aantal beslissingen genomen. Ten eerste noodopvang voor kinderen waarvan de
ouders thuis geen opvang kunnen voorzien, ten tweede afstandsonderwijs (pre-teaching)
met vanaf 20 april het aanbieden van nieuwe leerstof en ten derde – indien mogelijk – de
heropstart van de lessen voor de leerlingen van het eerste, tweede en zesde leerjaar van
de lagere scholen vanaf 18 mei (met de mogelijkheid van een proef-dag op 15 mei).
De overheid heeft aan de scholen richtlijnen bezorgd om die herstart mogelijk te maken.
Elk schoolbestuur beslist of die herstart in de scholen mogelijk is. Onze directeurs en
personeelsleden hebben daarom een aantal maatregelen uitgewerkt: herverdeling van de
klassen om te komen tot kleinere klasgroepen van maximum 14 leerlingen, herschikking
van de lokalen zodat er voldoende ruimte is, herschikking van de lessenroosters zodat er
minder contacten zijn, organisatie van het toezicht bij het begin en het einde van de
lesdag en tijdens de pauzes, organisatie van het poetsen en ontsmetten van materialen,
lokalen en toiletten, aankoop van de nodige materialen voor het poetsen en ontsmetten
van materialen, lokalen en toiletten, …
Het schoolbestuur van het Katholiek Basisonderwijs Hamont-Achel heeft daarom beslist
om vanaf 15 mei in de lagere scholen de Achellier, De Robbert en ’t Lo de lessen voor het
eerste, tweede en zesde leerjaar herop te starten onder de volgende voorwaarden:
- ouders zorgen zelf voor de opvang van de leerlingen van het eerste, tweede en zesde
leerjaar op de momenten dat ze geen les hebben en voor de leerlingen die geen les
hebben (kleuters, derde, vierde en vijfde leerjaar); er is enkel noodopvang voorzien
voor kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector uitoefenen, kinderen uit
een kwetsbare thuissituatie en kinderen van ouders die geen thuiswerk kunnen doen;
- ouders zorgen er voor dat de leerlingen tijdens de lesdagen op het afgesproken
moment naar school komen en naar huis gaan, de ouders komen dan niet op het
schoolterrein;
- ouders laten zieke kinderen niet naar school komen;
- ouders komen kinderen die ziek worden in de school zo snel mogelijk ophalen;
- aanwezigheid van voldoende personeel om de nieuwe regeling waar te maken;
voldoende mogelijkheden om materialen, lokalen en toiletten te poetsen en te
ontsmetten;
- de naleving van de basisregels: afstand houden, reinigen van handen en beperking van
contacten.
De school zal in een aparte zending de regelingen voor de school van jouw leerling(en)
toelichten. Het schoolbestuur zal regelmatig die werking evalueren en indien nodig
bijsturen.
Het schoolbestuur rekent op je begrip en medewerking om in deze moeilijke
omstandigheden aan de leerlingen zo goed als mogelijk les te kunnen geven.
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