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   datum 

   17 APRIL 2020 

Maatregelen voor de scholen verlengd t.e.m zondag 3 mei 

 

Beste ouder 

 

De Nationale Veiligheidsraad heeft op woensdag 15 april, op grond van advies van de 

wetenschappelijke experten, de huidige maatregelen in de strijd tegen het coronavirus voorlopig 

verlengd tot en met zondag 3 mei. Dat is nodig om de viruscurve verder af te vlakken, zodat onze 

gezondheidssector niet overbelast wordt. Of de maatregelen ook na die datum gehandhaafd blijven of 

versoepelen, hangt af van hoe de cijfers evolueren. 

Voor het onderwijs betekent dit dat de lessen op school eveneens geschorst blijven en dat de 

scholen in opvang moeten blijven voorzien.  

• De scholen moeten tot en met donderdag 30 april (vrijdag 1 mei is een wettelijke feestdag) 

open blijven voor de opvang van 3 groepen gezonde leerlingen:  

- voor kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid, 

voedingsnijverheid, distributie ... ) uitoefenen. Zij hebben niet de mogelijkheid om thuis te 

werken.  

- voor kinderen en jongeren in het buitengewoon onderwijs en de onderwijsinternaten. 

- voor leerlingen in een kwetsbare thuissituatie. De school gaat daarover in overleg met 

het CLB en de ouders.  

• De IBO’s blijven gedurende deze periode instaan voor de voor- en naschoolse opvang. 

• De leerlingen krijgen tot en met donderdag 30 april vanop afstand nieuwe leerstof 

aangeboden volgens de principes van ‘preteaching’. 

Over een datum vanaf wanneer de lessen weer op school kunnen plaatsvinden, en onder welke 

voorwaarden dat zal gebeuren, heeft de Veiligheidsraad nog geen beslissing genomen. De 

veiligheid van leerlingen en personeel zal in die beslissing in elk geval prioritair zijn. 

Het beleidsdomein Onderwijs & Vorming, onderwijsminister Ben Weyts, de onderwijsverstrekkers, 

vakbonden en CLB-centrumnetten bereiden die volgende fase zeer grondig voor.  

 

We gaan vanaf maandag 20 april van start met ‘preteaching’. Dan zullen de leerlingen, thuis of in de 

opvang, digitaal nieuwe leerstof aangeboden krijgen. Meer informatie omtrent de concrete werkwijze 

van deze preteaching krijgt u via de school van uw zoon/dochter.  

Hoogachtend  

 

Namens het college van burgemeester en schepenen  

 

Annelies Merckx   Piet Buyse 

algemeen directeur wnd.  burgemeester 

mailto:stadsbestuur@dendermonde.be
http://www.dendermonde.be/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fklasse.us1.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D366d02e5625d901af645e2ac5%26id%3Dba39c084cd%26e%3De5df4f1c73&data=01%7C01%7Cliesbeth.gosselin%40dendermonde.be%7Cfa8d67496aa04b8897e708d7e15a9e1c%7C314c96462c3d46eeb2d9feaa22235dc1%7C0&sdata=eirTwTBo%2BWx3jnFmfW54lxDaTpPFXr9IMlpfP86nNcU%3D&reserved=0

