
Meneer, mevrouw,      Hasselt, 12 mei 2020.  
Beste ouders, 
 
De scholen gedeeltelijk heropenen is een moeilijke en ingrijpende beslissing, 
zeker voor het buitengewoon onderwijs. Dit kan alleen maar als de veiligheid en 
de gezondheid van kinderen, personeel en ouders gegarandeerd kan worden. 
Ook wij zijn heel bezorgd om de toekomst van onze kinderen maar wij vragen 
jullie begrip voor onze zeer voorzichtige aanpak.  
De gezondheid en de veiligheid komen nu op de eerste plaats! 
 
De volgende weken willen we in de eerste plaats ervoor zorgen dat de 
dagelijkse opvang op een veilige manier goed georganiseerd kan blijven 
alvorens een heropstart voor een zeer beperkt aantal klassen van Type 
Basisaanbod/T9 voor te stellen.  
 
Voor de afdeling type 2 en ook voor de kleuters is dat spijtig genoeg helemaal 
niet meer mogelijk dit schooljaar. Uit de risico-analyse is gebleken dat we niet 
optimaal kunnen voldoen aan de strenge veiligheidsmaatregelen zodat een 
normale klaswerking niet meer haalbaar is in de afdeling T2 en bij de kleuters. 
Kinderen blijven kinderen en ook kleuters kunnen zich niet plots aanpassen aan 
de nieuwe regels. De veiligheid primeert bij zulke beslissingen maar deze 
kinderen blijven wel welkom op de dagelijkse opvang!  
 
Omwille van die reden kan ook het busvervoer niet opgestart worden. Heel 
waarschijnlijk zullen er dit schooljaar zelfs geen bussen meer rijden aangezien 
die veiligheidsvoorschriften nog strenger zijn. 
 
Daarom willen wij de volgende weken maximaal blijven inzetten op de opvang 
in De Berk. ALLE kinderen zijn nog steeds welkom: elke schooldag van 8uh30 tot 
15u30. Ten laatste is je kind dan om 9u.00 op school en dan begeleid je 
hem/haar tot aan de schoolpoort. Ouders mogen niet meer op de speelplaats 
en ook niet meer in het schoolgebouw komen. 
 
Je hoeft nog steeds NIET in te schrijven voor de opvang!  
De kinderen worden opgevangen in een kleine groep en blijven ook tijdens de 
speeltijden en tijdens het eetmoment samen in dat groepje. De verschillende 
groepen blijven ‘in hun bubbel’ en hebben geen contact met elkaar. De 



leerlingen krijgen ook tijd om eventueel hun schoolse taken onder begeleiding 
van een leerkracht uit te voeren. Uw kind is in goede handen bij ons! 
 
Vanaf volgende week zullen de laatstejaars (de oriënteringsklassen van Type BA 
en T9) één dag per week naar school kunnen komen en dat telkens op een 
andere dag per klas. De klastitularis zal die kinderen en hun ouders meer info 
bezorgen. Dat zijn de klassen van meester Jelle (elke dinsdag) , meester Wim 
(vanaf maandag 25 mei), meester Geoffroy (vanaf donderdag 28 mei) en 
meester Erik (start op vrijdag 29 mei).  
 
Op de vraag of de school in juni voor sommige andere klassen ook terug 
opengaat, kunnen wij nog niet antwoorden. Wij willen eerst goed bekijken hoe 
we de opvang én de opstart van die oriënteringsklassen kunnen combineren. 
We willen immers iedereen garanderen dat de strikte veiligheidsmaatregelen bij 
een verdere heropstart optimaal nageleefd kunnen worden.  
Afwachten dus, maar de kans wordt elke week kleiner omdat wij ook willen 
rekening houden met de verwachting dat steeds meer kinderen naar de opvang 
zullen komen.  
 
Alle leerkrachten blijven wel hun uiterste best doen om de kinderen goed te 
ondersteunen via afstandsonderwijs. 
We beperken ons daarbij tot de individuele noden, de zorgvragen en vooral tot 
de essentiële onderwijsdoelen. De klastitularis zorgt voor een evenwichtig en 
afwisselend takenpakket want leerlingen (en ook hun ouders) mogen niet 
overbelast worden.    
 
Kinderen en hun leerkrachten willen natuurlijk het schooljaar goed kunnen 
afsluiten. Wij laten u nog weten hoe we dit zullen organiseren. 
 
Over deze beslissing is goed en lang nagedacht. Misschien hadden wij u sneller 
kunnen informeren maar wij zaten al lang te wachten op de specifieke 
maatregelen voor het buitengewoon onderwijs.  
Deze beslissing is er gekomen in samenspraak met afgevaardigden van het 
schoolbestuur, met de vakbondsafgevaardigden van het Lokaal Overlegcomité 
(LOC), met de collega’s van het Comité Preventie en Bescherming van de 
Werknemers (CPBW), met de ouders van de Schoolraad en met de externe 
preventieadviseur van Liantis. 



 
Wij hopen op uw begrip voor deze moeilijke beslissing. 
 
De veiligheid komt in deze bijzondere tijden voor ons op de eerste plaats maar 
samen zorgen we ervoor dat we stappen in een positieve richting blijven 
zetten.     
 
Met vriendelijke groeten. 
Luc Piccard 
Directeur De Berk 
011.229893 
 


