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Algemene schoolsluiting – Enkel NOODopvang van 29.03.2021 t.e.m. 01.04.2021
Aalst, 26 maart 2021

Betreft: Algemene schoolsluiting (Kleuterschool én lagere school) vanaf maandag 29 maart 2021
Beste ouders en leerlingen,
Ondanks het feit dat we een algemene schoolsluiting zolang mogelijk hebben trachten af te wenden, zijn we nu
genoodzaakt om alsnog tot deze maatregel over te gaan.
We begrijpen dat de communicatie die vanuit de politiek en bijgevolg ook vanuit het onderwijsveld werd gevoerd
tot heel wat verwarring leidde.
Dit is dan met de huidige beslissing ook het enige pluspunt in onze ogen: alles is eindelijk duidelijk.
Het ganse schoolteam is zich ervan bewust dat deze beslissingen voor jullie vaak moeilijke situaties oplevert
om opvang geregeld te krijgen.
De school engageert zich om tijdens de voorziene schoolweek noodopvang te organiseren. Hoewel de huidige
schoolsituatie in onze ogen goed onder controle is, wordt tijdens de noodopvang overgestapt naar nieuwe
bubbels van 10 leerlingen.
We willen dan ook de aandacht vestigen op het feit dat bij de organisatie van de noodopvang de huidige
klasbubbels niet kunnen behouden blijven. Het is voor de school praktisch niet haalbaar om deze bubbels aan te
houden de komende week. Dit staat dan ook in schril contrast met de maatregelen die we het afgelopen jaar
met de school hebben genomen om een sluiting te vermijden en strookt niet met ons idee over veiligheid en
risicobeheersing. We hebben echter geen andere keuzen dan ons neer te leggen bij de opgelegde maatregelen.
We zorgen binnen de grenzen van het mogelijke voor een optimale organisatie.
Organisatie noodopvang
Wie kan gebruik maken van de noodopvang?
- kinderen van ouders die werkzaam zijn in de essentiële sectoren.
- kinderen uit kwetsbare gezinnen.
- kinderen waarvan beide ouders buitenshuis moeten gaan werken en geen andere
opvangmogelijkheden hebben.
Hoe schrijf ik in voor de noodopvang?
-

Je schrijft online in via volgende link: https://forms.office.com/r/eJJnW81ezA . Je kan dit ook via
de website van de school doen www.dvmbasis.be . Inschrijven kan tot en met zaterdag
27.03.2021 – 18.00u. Enkel wie vooraf ingeschreven is, kan ook gebruik maken van de
noodopvang. Dit om een vlotte en veilige organisatie mogelijk te maken.
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-

We vragen om een attest van de werkgever mee te geven aan jouw kind als bewijs dat u geen
andere opvangmogelijkheid heeft of jullie allebei behoren tot de categorie van essentiële
beroepen.

Wanneer?
We voorzien deze noodopvang van maandag 29 maart 2021 tot en met donderdag 1 april 2021 van 7u tot 18u
Hiervoor worden de reguliere tarieven aangerekend zoals op normale schooldagen. Vrijdag 2 april wordt er een
digitale pedagogische studiedag georganiseerd voor het personeel. De school is dan enkel open voor het
inleveren van computers via het schoolsecretariaat.
Invulling
Tijdens de noodopvang wordt geen les gegeven. Leerlingen zullen onder toezicht bij mooi weer vooral buiten
spelen per bubbel in een afgebakende zone.
Opgelet: We verwachten van leerlingen uit de lagere school dat ze ook tijdens de komende week een
mondmasker dragen. De coronamaatregelen in verband met hygiëne en afstand blijven ook nu nog van kracht.
Hebben de leerkrachten dan gewoon vakantie?
Neen. Ondanks de stemmingmakerij op sociale media, durf ik met de hand op het hart stellen dat onze
kleuterjuffen en leerkrachten het afgelopen jaar nog meer dan anders het beste van zichzelf hebben gegeven. Ze
zijn steeds flexibel omgesprongen met continu veranderende situaties die vaak last minute werden
aangekondigd.
Een schoolsluiting wordt hier niet op gejuich onthaald, integendeel.
Tijdens de komende week zullen ze dan ook druk in de weer zijn om de heropstart na de paasvakantie voor te
bereiden naast hun taak om mee te zorgen voor de noodopvang. Het compenseren van een ‘verloren
schoolweek’ vraagt een doordachte en gerichte aanpak. Onze personeelsleden zijn hier continu mee bezig en
liggen hier ook wakker van. Bij de echte start van de paasvakantie zullen zij dan ook heel wat voorbereidend
werk verzet hebben om er na de vakantie met hernieuwde moed in te vliegen.
Ons doel blijft dan ook onveranderd: het best mogelijke onderwijs bieden voor uw kind!
We hopen als school opnieuw te kunnen rekenen op uw begrip. Het is enkel dankzij een goede samenwerking
tussen ouders en school dat we erin zullen slagen deze crisis te overwinnen. De bemoedigende woorden en
schouderklopjes die we van heel wat ouders mochten ontvangen, doen en deden dan ook ontzettend veel
deugd.
We wensen ieder van jullie, ondanks deze crisis, een vrolijk Pasen toe en zien jullie hopelijk op maandag 19 april
terug op onze school.
Hartelijke groeten,
Jeroen Van Der Heyden
Directeur
DvM Basisschool
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