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Beste ouder(s) 

 

 

De Nationale Veiligheidsraad heeft op vrijdag 24 april 2020 beslist de maatregelen voor de bestrijding 

van de verspreiding van het covid-19 virus te handhaven tot 14 mei 2020. 

 

Vanaf 15 mei wordt er les gegeven: 

• In het 1ste en 2de leerjaar: MAXIMUM 4 dagen per week (niet op woensdag) 

• In het 6de leerjaar: MAXIMUM 2 dagen per week (niet op woensdag / verdere regeling wordt 

later meegedeeld) 

Alle andere leerlingen van de lagere afdeling krijgen verder afstandsonderwijs zoals momenteel 

gebeurt. 

 

Veilig opnieuw starten: onze school werkt eraan    

 

De veiligheid van onze leerlingen en ons personeel is het belangrijkste. De komende dagen 

onderzoeken we hoe we veilig kunnen herstarten. We gebruiken daarbij het draaiboek met maatregelen 

en richtlijnen dat we van de overheid kregen.   

Wanneer we de lessen weer (gedeeltelijk) opstarten voor alle leerlingen van het 1ste, 2de en 6de 

leerjaar, hierbij rekening houdend met de voorschriften à rato van 10 leerlingen per klas, kunnen 

we slechts nog opvang voorzien voor een beperkte groep van leerlingen.   

De overheid vraagt dat de andere kinderen dus zoveel als mogelijk thuis worden opgevangen.   

Indien u toch noodopvang nodig hebt, kan u dit hieronder aangeven.   

 

 

We laten je zo snel mogelijk weten:  

Of we veilig kunnen herstarten. 

Wanneer we kunnen herstarten.  

Welke maatregelen we nemen zodat je kind veilig naar school kan.  

Welke leerjaren opnieuw kunnen starten en wanneer ze lessen op school volgen.   

Welke leerjaren niet herstarten en hoe zij verder werken. 

Hoe we de opvang blijven organiseren. 

Hoe we dit schooljaar verder afronden. 

Wat dat voor jou en je kind betekent. 

 

 

Het schoolbestuur zal, op basis van het aantal inschrijvingen voor de opvang, bekijken hoeveel 

lesdagen er kunnen georganiseerd worden voor het 1ste, 2de en 6de leerjaar. 

 

Om kwaliteitsvolle opvang voor deze kinderen te kunnen organiseren, vragen we je dan ook om het 

bijgevoegde formulier in te vullen én terug te bezorgen aan onze school  

vóór maandag 4 mei 2020 om 12.00u. op volgend adres: directie.heikant@kaozele.be 

 

 

   
Naam ouder(s):   
   Naam kind(eren):   

•  Klas:  

•  Klas:  

•  Klas:  
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Periode maandag 4 mei tot donderdag 14 mei 
(deze periode is er enkel opvang) 

Duid aan op welke dag(en) en van wanneer tot wanneer je opvang nodig hebt.  

Voorschoolse opvang is voorzien vanaf 7 u. Naschoolse opvang tot 18.15 uur. 

 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

□ 4/05 □ 5/05 □ 6/05 □ 7/05 □ 8/05 

Van  Van  Van  Van  Van  

Tot   Tot   Tot  NM OKO Tot   Tot   

   □ 11/05 □ 12/05 □ 13/05 □ 14/05   

Van  Van  Van  Van    

Tot  Tot   Tot  NM OKO Tot     

 
□  Ik heb geen opvang nodig voor mijn kind(eren)   

□  Ik weet nog niet of mijn kind(eren) in de opvang aanwezig zal/zullen zijn, aangezien ik nog niet 

zeker ben dat ik het werk mag hervatten op 4 of 11 mei.   

 

 
Periode vrijdag 15 mei tot vrijdag 29 mei  

 
We verwachten dat alle leerlingen van het 1ste, 2de en 6de leerjaar op school aanwezig zijn op 
de voorziene lesdagen. 

• In het 1ste en 2de leerjaar: MAXIMUM 4 dagen per week (niet op woensdag / verdere regeling 

wordt later meegedeeld) 

• In het 6de leerjaar: MAXIMUM 2 dagen per week (niet op woensdag / verdere regeling wordt 

later meegedeeld) 

Indien jullie kind(eren) niet aanwezig zal/zullen zijn, gelieve hieronder de naam van je kind(eren) en de  

reden te vermelden: 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Opvang van de leerlingen (kleuters, 3de, 4de en 5de leerjaar). 

 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

        □ 15/05 

        Van  

        Tot  

 

□ 18/05 □ 19/05 □ 20/05  21/05  22/05 

Van  Van  Van   O.L.H. 

Hemelvaart 

 Brugdag 

Tot  Tot   Tot  NM OKO   

 

□ 25/05 □ 26/05 □ 27/05 □ 28/05 □ 29/05 

Van  Van  Van  Van  Van  

Tot  Tot   Tot  NM OKO Tot   Tot  

mailto:directie.heikant@kaozele.be
http://www.basisschool-heikant.be/


 
 

Bosstraat 179, 9240 Zele – ON BE 0434 74 84 56 – RPR Gent, afdeling Dendermonde 

T 052 45 09 66 – E directie.heikant@kaozele.be – W www.basisschool-heikant.be 

 
 

□  Wij hebben opvang nodig voor ons kind van het 1ste, 2de, 6de leerjaar op lesvrije lesmomenten / 

lesdagen 

 

□ Ik heb geen opvang nodig voor mijn kind(eren)   

 

□  Ik weet nog niet of mijn kind(eren) in de opvang aanwezig zal/zullen zijn, aangezien ik nog niet 

zeker ben dat ik het werk mag hervatten op 18 mei.   

 

 

 
Wat kan je nu als ouder doen? 
 
Je kind krijgt zeker tot en met 14 mei nieuwe leerstof via ‘preteaching’. Zo kan je kind blijven 
leren. 
 
Enkele tips: 

• Blijf in de buurt om vragen te beantwoorden. 

• Wanneer kan je kind werken voor school? Maak samen een plan op. 

• Maak voldoende tijd om te ontspannen, ook voor jezelf. 

• Gaat het moeilijk om thuis te leren? Neem contact op met de klasleraar. Samen kunnen 
jullie oplossingen bespreken. 

We weten dat het niet gemakkelijk is. Je doet wat je kan, dat is meer dan voldoende.  
 

 
 Meer informatie?     

• Wil je graag meer weten over de heropstart van scholen?  
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/heropstart-lessen-op-school-informatie-voor-ouders 

              Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be 
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