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Beste ouders, 

 

De Nationale Veiligheidsraad besliste op vrijdag 24 april dat vanaf maandag 18 mei 

de lessen voor een aantal leerjaren weer op school zouden kunnen doorgaan mits 

de heropstart in andere sectoren goed verloopt.  

 

Bij deze heropstart zet de Overheid de veiligheid van de leerlingen en het 

personeel voorop. Daarom blijven de principes van social distancing en de 

contactbubbels heel belangrijk. Daarbovenop  zullen heel wat 

voorzorgsmaatregelen gelden. (o.a. mondmaskers verplicht voor leerkrachten en 

kinderen boven de 12 jaar) 

Alle KBRP-scholen die aan deze veiligheidseisen kunnen voldoen krijgen de 

goedkeuring van de Raad van Bestuur en kunnen opstarten.  

 

Niet elke leerling kan meteen terug naar school en ook niet voltijds. De overheid 

maakte een keuze met als prioriteit 6de leerjaar en bij uitbreiding 1ste leerjaar en 

2de leerjaar. Hierbij werd gezocht naar een optimaal evenwicht tussen veiligheids- 

en pedagogische overwegingen. Er werd een draaiboek met maatregelen en 

richtlijnen aan de scholen ter beschikking gesteld waaraan vandaag, dinsdag 28 

april en woensdag 29 april nog verder gesleuteld wordt door de minister, 

vakbonden en onderwijskoepels. Tot donderdag 30 april hebben we nog geen 

zekerheid over alle richtlijnen. Maar we beginnen alvast na te denken over wat 

praktisch haalbaar is en wat niet.  

 

Link over heropstart van de scholen 

 

 

Het tijdspad van onze scholen: 

  

29 april 

Definitieve richtlijnen over de heropstart vanuit de overheid. 

29 april – 6 mei  

Uitwerken van het organisatieplan a.h.v. het Draaiboek Preventie van de 

overheid. Dit is in overleg met de preventie adviseur, de CLB-arts, de 

overheidsinspecteur en de Pedagogische begeleiding. Er wordt 

teruggekoppeld met de verzekering over de borging qua aansprakelijkheid. 

7 mei 

Organisatieplan van de school wordt nagekeken en goedgekeurd door het 

OverlegComité van de ScholenGemeenschap. 

https://www.youtube.com/watch?v=6KEfco_Pl_Q&feature=youtu.be&newsitem=e9a87501-1022-4731-9b0c-d37f834c113f


 

 

 

 

 

 

 

 

7 mei 

Organisatieplan van de school wordt goedgekeurd door de Raad van Bestuur 

van KBRP. 

8 mei 

In alle KBRP scholen wordt een teamdag georganiseerd waarbij de heropstart 

van de school wordt besproken. Die dag zal de leerkracht niet bereikbaar 

zijn. De noodopvang gaat wel door. 

11 mei 

Alle ouders worden ingelicht over de definitieve organisatievorm van de 

heropstart en dit binnen de mogelijkheden van de veiligheidsrichtlijnen 

11 mei tot 15 mei 

De school werkt alles praktisch uit. De preventie adviseur gaat langs om  

goed te keuren en eventueel nog een laatste tip te geven. 

18 mei  

Alle KBRP-scholen starten met de heropening voor bepaalde leerjaren. 

 

Voor de andere klassen gaat het pre-teachen door. Dat is de werking zoals ze nu 

gebeurt. Ook de noodopvang wordt verder georganiseerd. 

 

Verder willen we nog melden dat we kiezen voor maximale onderwijstijd. Daarom 

vallen alle nog voorziene schoolreizen, sportdagen, facultatieve vrije dagen en 

pedagogische werkdagen weg. De brugdag na Hemelvaart en Pinkstermaandag 

blijven wel nog vrije dagen.  

 

In de scholen zullen om praktische en veiligheidsredenen geen warme maaltijden 

kunnen aangeboden worden. De directie van elke school geeft ten gepaste tijde 

verdere richtlijnen hierover. 

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Directieteam KBRP     Preventie dienst KBRP 

 


