
 

 

 

 

 

 

Betreft: mogelijke HEROPSTART en NOODOPVANG  

Beste ouder(s) 
 
De exit uit de lockdown is vandaag van start gegaan. We verwachten hierdoor een stijging in het 
aantal kinderen dat gebruik maakt van de noodopvang op school. Dit ís en blijft onze prioritaire taak 
voor diegenen die hier nood aan hebben.  
 
We bekijken binnen kOsh naast deze prioritaire taak de mogelijkheden van een eventuele heropstart 
zoals voorgeschreven vanuit de veiligheidsraad. We mikken hiervoor op maandag 18 mei 2020. 
Concrete info hierover volgt nog.  
 
De combinatie van bovenstaande taken (noodopvang + heropstart lessen) baart ons wel wat zorgen, 
gezien de zeer strikte voorzorgsmaatregelen naar aantallen per m², hygiëne en contactbubbels toe.  
 
Om te kunnen beoordelen of een heropstart mogelijk is, moeten we met enige zekerheid weten wie 
we in de noodopvang mogen verwachten. Vandaar dat u nú al dient in te schrijven voor deze 
noodopvang voor de week van 11 mei en de week van 18 mei.  

Wanneer u gebruik wenst te maken van de noodopvang op school, doet u dit via volgende link: 

http://tiny.cc/opvang 

Basisprincipe blijft dat kinderen zoveel mogelijk thuis of bij niet-risicogroepen worden opgevangen.  

We begrijpen dat de druk in sommige gezinnen groter wordt en willen u reeds danken voor alle 
inspanningen. Toch willen we vragen dit basisprincipe te hanteren zodat we ons volgens de zeer 
strikte veiligheidsvoorschriften kunnen aanpassen aan het groeiend aantal kinderen in de opvang. 
Het aantal kinderen in de opvang is grotendeels bepalend voor de mogelijke heropstart van de 
vooropgestelde leerjaren (1ste, 2de en 6de lj).  

Noodopvang op school is … 
- voor kinderen waarvan de ouders in een cruciale sector werken  
- voor kinderen waarvan de ouders buitenshuis moeten werken en geen opvang kunnen voorzien 
buiten de risicogroepen. 

Op vraag dient hier een attest voorgelegd te kunnen worden. 

We willen u vragen het formulier in te vullen tegen ten laatste donderdag 7 mei, 12.00 u.  
 
Alvast bedankt voor jullie medewerking! 

Hou het ondertussen gezond! 

Vriendelijke groet 

Directie (W)Onderwijs 

http://tiny.cc/opvang

