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Beste ouder(s),           

 
 

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen van onze 

scholengemeenschap Ieper- Rand Heuvelland om de verdere verspreiding van het coronavirus in te 

dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.  Basis- en secundaire scholen kunnen vanaf 

maandag 18 mei opnieuw starten. Bepaalde leerjaren krijgen dan weer lessen op school. Scholen 

kunnen kiezen om al te openen op vrijdag 15 mei voor een pilootfase. 
 

Wat betekent dit voor onze school? 

 

Tot en met 15 mei blijven alle lessen op school geschorst wel blijven we de noodopvang organiseren 

voor de leerlingen van wie ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die anders 

opgevangen worden door hun grootouders.  Ook blijven we verder inzetten op het doorsturen van 

opdrachten, via e-mail, voor het afstandsleren. 
 

Volgens de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad organiseren wij noodopvang op school.  Dit 

vooral voor mensen die werkzaam zijn in de zorgsector, veiligheidsdiensten of kinderen die 

opgevangen zouden worden door grootouders. De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af 

om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders(65 plus).  Kinderen van de wijkafdeling(en) 

worden in eerste instantie opgevangen in de wijkafdeling. 
 

Indien u zelf kan instaan voor de opvang van uw kinderen vragen wij u uitdrukkelijk om zelf te 
voorzien in opvang.   
 

Om de besmetting van het Covid virus in te dijken, doen we een oproep om de noodopvang zo 
kleinschalig mogelijk te houden.   
 

Vanaf 15 mei voorziet onze school, volgens de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad, een 

heropstart van de lessen voor de kinderen van het zesde, eerste en tweede leerjaar.  Volgens de 

richtlijnen van de veiligheidsraad, ministerie van onderwijs en de sociale partners toetsten wij nu af 

hoe wij veilig en praktisch haalbaar kunnen heropstarten.  We gebruiken daarbij het draaiboek met 

maatregelen en richtlijnen dat we van de overheid kregen.   
 

We informeren jullie eerstdaags over de praktische uitrol van de heropstart van de lessen, voor 

leerjaar 1,2 en 6, in combinatie van het verder voorzien van noodopvang en het blijven voorzien van 

opdrachten voor het afstandsleren. 
 

Omdat de situatie snel evolueert en er vaak nieuwe richtlijnen worden uitgevaardigd, sturen wij onze 
aanpak, volgens de laatste richtlijnen, indien nodig bij.  Verdere communicatie hierover verloopt via 
e-mail, elektronische kanalen. 
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Enkele concrete federale richtlijnen : 
 

▪ Stuur geen zieke kinderen of kinderen met ziektesymptomen naar de noodopvang. 
▪ Bij het vaststellen van ziektesymptomen bij aanwezige kinderen, tijdens de noodopvang, 

worden deze kinderen uit de groep gehaald.  Daarna worden de ouders gecontacteerd om 
het kind onmiddellijk van school af te halen. 

▪ Er worden geen warme maaltijden voorzien.  Wie naar de noodopvang komt brengt picknick 
mee. 

▪ Er worden geen rijen onder toezicht georganiseerd. 
▪ De betalende voor- en naschoolse opvang wordt verder georganiseerd. 

 

 
PRAKTISCH: 

 

VOORAF INSCHRIJVEN! 
  
HOE?  

• Stuur een e-mail naar info@gvbboezinge.be  

• Noteer op welke dagen je wenst gebruik te maken van de noodopvang.  

• Noteer de tijdstippen… denk hierbij aan voor – en naschoolse opvang.  
 

Waar? 

• Buitenschoolse opvang, sportzaal, eetzaal school Boezinge 

• INGANG poort Diksmuidseweg 

• Wacht op binnenkoertje 

• Klop even op het raam 

• Ga de gebouwen niet binnen 

• Hou voldoende afstand 
  

 
  
 

Is je kind ingeschreven maar heb je de opvang toch niet meer nodig?  
Verwittig zeker je school! Via info@gvbboezinge.be  
  
Is je kind NIET ingeschreven maar heb je toch onverwacht noodopvang nodig?  
Neem dan zo snel mogelijk contact op met je school info@gvbboezinge.be  
 
 
 

Met vriendelijke groeten, 
 
 

Directies Scholengemeenschap Ieper -Rand Heuvelland 
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