Schoolbestuur Sint-Paulus vzw

Aan de ouders van de basisscholen van Schoolbestuur Sint-Paulus vzw
Betreft
Heropstart scholen

Zoutleeuw
8 mei 2020

Beste ouders
Wij leven in zeer uitzonderlijke tijden.
Dit vraagt van iedereen in de maatschappij zeer uitzonderlijke inspanningen: social
distancing, beperkte bewegingsruimte, alertheid ...
Voor jullie, ouders, komt daar nog de opvang en de onderwijsbegeleiding van jullie kinderen
bij.
Wij waarderen ten zeerste jullie inspanningen. Een dikke pluim daarvoor!
Wij weten dat dit niet eenvoudig is.
Wij horen dat veel mensen dan ook met veel verwachtingen uitkijken naar de heropstart van
de scholen.
Wij willen jullie toch wijzen op de vele praktische moeilijkheden die hiermee gepaard gaan.
Eerst en vooral moeten wij voorrang geven aan de organisatie van de noodopvang met
inachtneming van de zgn. bubbelvoorschriften.
Deze organisatie wordt sterk bemoeilijkt doordat heel wat ouders ons nog niet kunnen laten
weten of en wanneer hun kinderen gebruik zullen maken van deze opvang.
Pas daarna kunnen de overblijvende lokalen en personeelsleden worden ingezet voor de
pedagogische opdracht.
D.w.z. eerst het afstandsonderwijs voor alle leerlingen en daarna de heropstart van het
klassikale onderwijs en dit slechts voor een aantal leerjaren.
Daarbij dienen er een pak veiligheids- en hygiënevoorschriften in acht worden genomen.
En maar goed ook. Veiligheid en gezondheid voor alles!
De schoolteams zijn intussen volop bezig met de ontwikkeling van hun (zeer gedetailleerde)
draaiboeken (pedagogisch, veiligheid en hygiëne).
Dit is een aartsmoeilijke opdracht.
Die plannen worden nauwgezet nagekeken door de preventiediensten.
Na het fiat van de preventieadviseur kunnen we de concrete organisatie plannen.
Dit zal verschillen van school tot school.
De eindverantwoordelijkheid ligt bij de Raad van Bestuur.
Het is niet evident naast de opvang en de organisatie van het afstandsonderwijs ook nog veel
leerlingen tegelijk naar de school te halen voor onderwijs.
Vandaar dat we stapsgewijs de leerlingen naar de school laten komen, telkens in kleine
groepen. Het moet veilig blijven voor alle betrokken partijen.
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Voorlopig denken we aan een eerste opstart voor het 6de leerjaar op vrijdag 15 mei 2020.
Indien deze instap vrij vlot verloopt en alle voorwaarden vervuld zijn, kan dit uitgebreid
worden naar meerdere dagen en/of kunnen de leerlingen van het 1ste leerjaar komen.
In een latere fase kan nog aan het 2de leerjaar gedacht worden.
Elke groep van het 6de en het 1ste leerjaar komt minimum 2 en maximum 4 halve dagen naar
school.
Op deze manier kunnen de groepen gespreid worden over de week.
Wij moeten immers ook de nodige afstand kunnen garanderen bij het toekomen en verlaten
van de school, op de speelplaats en bij het gebruik van het sanitair.
Dus nogmaals: alles onder voorbehoud!
Wij hopen jullie met deze mededeling al iets meer duidelijkheid gegeven te hebben.
De definitieve communicatie mogen jullie op woensdag 13 mei 2020 verwachten.
Met vriendelijke groeten
Pat Vandewiele
Voorzitter

Nelly Hias
Algemeen directeur
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