
 

 
Beste ouder/opvoeder 

Beste leerling   
 
 

Onze school kan veilig herstarten.  
Vanaf 18 mei krijgen sommige klassen dan enkele dagen les op school.  

 
Bij de herstart maakt onze school tijd voor de emoties en zorgen van 
leerlingen. We doen dat voor alle leerlingen: 

 de leerlingen die opnieuw les krijgen op school 
 de leerlingen die thuis nieuwe leerstof krijgen of de leerlingen die we 

vanuit de school uitnodigen voor een opvangmoment.  

 
Wie start opnieuw op school vanaf 18 mei?  

En op welke dagen gaan ze naar school? 
 
ALLE 5de jaren (5BuPS + 5BuLA + 5BuM + 5BuH + 5BuB) 

maandag 
18/05 

dinsdag 
19/05 

woensdag 
20/05 

donderdag vrijdag 

8.30-12.00 8.30-12.00 8.30-12.00 OLH Hemelvaart vrije dag 

 
vanaf 25/05 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

8.30-12.00 8.30-12.00 geen school 12.30-16.00 12.30-16.00 

 
 
Alle ABO-leerlingen 

maandag 
18/05 

dinsdag 
19/05 

woensdag 
20/05 

donderdag vrijdag 

8.30-12.00 werken op de 
stageplaats** 

werken op de 
stageplaats 

OLH Hemelvaart vrije dag 

 
vanaf 25/05 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

werken op de 
stageplaats 

werken op de 
stageplaats 

werken op de 
stageplaats 

8.30-12.00 
Theor.rijlessen* 
12.30-16.00 
BGV of ASV 

 
 
12.30-16.00 
BGV of ASV 

*voor 5BuH/B/L/LA – we kregen wel nog geen bevestiging  van de externe lesgever.  
**indien de werkgever niet toelaat te werken sluit de ABO-lln. aan bij de lkr. 5de jaren 
    Indien het bedrijf of de instelling de stagiair toelaat, moet de lln. volgens de maatregel 
    overheid gaan werken. De keuze is niet aan de lln.! 
 

     Deze leerlingen krijgen geen lestaken meer toegestuurd om thuis te maken. 

De leerstof uit pre-teaching wordt herhaald en verder uitgediept. Ook krijgen 
de leerlingen nog nieuwe leerstof  aangeboden om voor het afsluiten van dit 
schooljaar de prioritaire competenties en OD’s (nodig voor hun beroep) te 

kunnen behalen.  



     WE DOEN ER ALLES AAN OM HET VEILIG TE HOUDEN OP DE SCHOOL. 

     -zie ook bijlage met extra informatie- 
 

 
Wat gebeurt er met de andere leerjaren die niet starten op 18 mei? 
Voor de leerlingen van de andere leerjaren (1ste tot en met 4 de jaar) 

verandert er niets. Ze krijgen de nieuwe leerstof nog altijd thuis.  
 

Verloopt de herstart goed?  Dan bekijken we of we de toelating krijgen en of 
het haalbaar is dat er een andere leerjaar weer naar school kunnen vanaf 29 
mei. We laten je dat tijdig weten. 

  

Hoe wordt de opvang georganiseerd? 

     Welke kinderen vangen we op? 
Uiteraard zal opvang voor werkende ouders wellicht meer in de lagere 

school van toepassing zijn en eerder uitzondering in het secundair 
vanwege de leeftijd. 
Daarom is de opvang waar we voorrang geven (prior 1) in onze school 

deze waar we zelf contact leggen naar lln./ouders toe waarvan wij 
denken dat het aangewezen is dat de jongere af en toe naar de opvang 

komt. Dit kan om verschillende redenen zijn. 
Nadien (prior 2) bekijkt de school of er plaats is voor jongeren (14 of 
jonger dan 14 jaar) wiens (plus-pleeg-)ouders beiden niet thuis 

werken. Dit kan in de cruciale sector of in een andere sector zijn. 
Om praktische reden wordt gevraagd dat de ouders ten laatste op 

vrijdagmorgen voor aanvang van de volgende schoolweek bellen naar 
de school met de vraag tot mogelijke opvang op het nr. 02/363 09 85 
en vragen naar mevr. Vanessa of de directeur. 

 
Wat leren de leerlingen? En hoe gaan we hen opvolgen?  

 We beperken ons tot de essentiële onderwijsdoelen. We leggen de 
nadruk op de praktijkles ondersteund door de ASV-leerkracht.  

 Leerlingen mogen niet overbelast worden. Daar zorgen de leraars voor.  

 Uitstappen, sportdagen en schoolreis gaan niet meer door dit 
schooljaar. Zo hebben de leerlingen meer tijd om te leren en te 

oefenen. 
 Iedereen krijgt een eerlijke evaluatie. We geven alle leerlingen alle 

kansen om te bewijzen wat ze kunnen. Periode 1 en 2 hebben we 

gelukkig goed kunnen afronden en evalueren. Deze resultaten worden 
meegenomen naar het einde van het schooljaar. 

We werken volgend schooljaar een aangepast programma uit met de 
leraren en bouwen samen aan de verdere ontwikkeling van je kind. 
 

 Door de coronacrisis kunnen een aantal afspraken van het 
schoolreglement niet uitgevoerd worden. Dat is overmacht. Daardoor 

doen we deze wijzigingen:  
a) de jongeren uit het 4de en 5de jaar zullen geen stage lopen. We 

blijven de richtlijnen overheid en wijzigingen goed opvolgen. Nooit 

kan dit in het nadeel zijn van de komende eindevaluatie.  
b) De groepsstages zachte sector zullen ook niet meer door gaan. De 

5de jaren blijven les volgen op de school. De ABO-lln. zijn hier een 



uitzondering op. Zij mogen, moeten zelfs hun werkstage van 3 

dagen/week invullen met uitzondering van maandag 18 mei. 
c) De kwalificatie proef deel 2 en 3 zullen wel door gaan. Externe 

juryleden zullen echter niet aanwezig zijn. De TA’s en mogelijks 
andere praktijkleraars zullen hier als extra jurylid fungeren. 
 

 
Leerlingen en personeelsleden moeten het schooljaar goed kunnen afsluiten. We 

laten je nog weten in een volgende brief hoe we dit zullen organiseren.  
 
 

 
 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  
 

  

We volgen de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad. We kunnen 

de lessen op school enkel herstarten, als de Veiligheidsraad de beslissing 
en de timing niet verandert.  

 

 

 

 

Vriendelijke groet 

Dorine Van Nechel, technisch adviseur coördinator 

Leen Fonteyne, directeur 
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