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Opschorten lessen vanaf maandag 29 maart  
 

Het Overlegcomité heeft gisteren beslist dat de lessen in de week vóór de paasvakantie 

geschorst worden in het lager en secundair onderwijs, het volwassenenonderwijs en het deel-

tijds kunstonderwijs. Meer info omtrent deze beslissing vinden jullie op de website van Onder-

wijs Vlaanderen via onderstaande link.  

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/update-corona-lessen-geschorst-in-lager-en-secundair 

 

Wat betekent dit concreet voor de school ? 

• Uitgangspunten vanuit de overheid : 

 Kleuterscholen : 

 Deze blijven open, de lessen gaan tot nader order door. We volgen de berichtgeving hierom 

     trent op de voet. 

 Lagere scholen : 

 De lessen worden opgeschort, de leerlingen worden opgeroepen thuis te blijven. 

 Er wordt noodopvang voorzien. Op het moment van dit schrijven is het nog niet duidelijk of      

     dit op de school zelf georganiseerd wordt of gecentraliseerd. Hierover wordt later gecommu- 

     niceerd. De ouders wordt gevraagd om de nood aan opvang te motiveren. 

 De leerkrachten en administratieven werken in de mate van het mogelijke van thuis uit. 

     Overleg – vergaderingen – oudergesprekken - … gaan gewoon door, zij het online. 
 

•   Afspraken binnen de Scholengemeenschap : 

 Kleuterscholen : 

 Ouders worden vooraf gevraagd ( tegen morgenochtend ) om aan te duiden of en wanneer  

     hun kind naar school zal komen via onderstaande link.  

     https://forms.gle/KNUSqnKZb6sefaa2A  

 Lagere scholen : 

 Ouders worden vooraf gevraagd ( tegen morgenochtend ) om aan te duiden wanneer hun  

     kind naar de noodopvang  zal komen via onderstaande link. 
     https://forms.gle/e7RZaLU3xgtAfuSD9 

 Zij dienen te motiveren waarom zij gebruik willen maken van de noodopvang. 

 Elke klastitularis voorziet voor zijn/haar klas voor volgende week een herhalingsbundel, 

     online-opdrachten of een opdrachtenblad met herhalingen zodat ze volgende week de  

     geziene leerstof kunnen herhalen en/of extra inoefenen. 

 

 Hopende dat we het allemaal gezond kunnen houden, 

 met hartelijke groeten, ook vanwege het team, 

 Kris Karremans, directeur 
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