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CORONA-UPDATE   (zaterdag 25 april 2020) 
 
Beste ouder(s) 
 
Zoals je wellicht via de media hebt vernomen, wordt op maandag 18 mei een gedeeltelijke heropstart van het 
gewoon basisonderwijs georganiseerd. Dit gebeurt in overeenstemming met de richtlijnen van de federale 
regering en de Nationale Veiligheidsraad en in overleg met het schoolbestuur en het schoolteam. 
Op vrijdag 15 mei heropenen de Vlaamse basisscholen voor een pilootproject. Zo kan er tijdens het weekend, 
indien nodig, bijgestuurd worden. 
  
Welke uitgangspunten hanteren we?  
 
- De veiligheid van de leerlingen en het personeel krijgen absolute voorrang 

- Het schooljaar 2019-2020 is voor niemand een verloren schooljaar 

- Na de herstart van de lessen zetten we maximaal in op de onderwijstijd tot het einde van het schooljaar 

- Er is garantie op een faire evaluatie van de leerlingen 

- De maatregelen in verband met social distancy en handhygiëne blijven onverminderd gelden 

 
Wat betekent de herstart concreet voor onze school? 
 
- Op 15 mei herstarten de lessen voor volgende leerjaren: 

 

 6de leerjaar: 2 volle of 4 halve lesdagen per week 

 1ste en 2de leerjaar: 4 volle lesdagen per week 

 

- Voor de kleuterklassen en het 3de, 4de en 5de leerjaar blijven de lessen voorlopig geschorst 

- Het afstandsleren (aanbieden van nieuwe leerstof via digitale weg) blijft behouden  

- Eén week na de heropstart komt er een evaluatie met het oog op eventuele uitbreiding naar andere 

 leerjaren 

- De opvang op school blijft gegarandeerd 

- Onze school verbindt zich ertoe om alle richtlijnen die zijn uitgevaardigd door de Nationale            

            Veiligheidsraad nauwkeurig op te volgen 

Praktische maatregelen 
Voor de volgende weken, houden we je via mail op de hoogte. Volg ook onze website en onze facebookpagina  
  
Nog dringende vragen?  
Contacteer de school via 09 377 80 04 of via mail directie@deheirakker.be 
Samen maken we van dit schooljaar, ondanks alles, een geslaagd schooljaar! 
 
Met vriendelijke groeten 
 
Het schoolteam van De Hei(r)akker  
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