
 
 

 

 

 

INFO AAN ALLE OUDERS I.V.M. DE OPVANG IN DE MINI VIRGO        13-05-2020 

OP BASIS VAN DE GEGEVENS VAN DEPARTEMENT ONDERWIJS 

 De school blijft in opvang voorzien met een maximumcapaciteit van 40 kinderen.  

(volgens de vooropgestelde veiligheidsvoorschriften) 

 Schrijf je kind(eren) verplicht in VOOR 16 MEI door te klikken op deze link naar het registratieformulier. 

 Opgelet! Vanaf VRIJDAG 15 mei is de voor-en naschoolse opvang (door INFANO) voor onze kleuters 

in de MINI VIRGO (voor de lagere schoolkinderen in de lagere school!) 

 

Beste ouders, 

 

De Nationale Veiligheidsraad, uitgebreid met de minister-presidenten, heeft op vrijdag 24 april, op grond van advies 

van de wetenschappelijke experten, beslist dat vanaf vrijdag 15 mei basisscholen  opnieuw les kunnen geven aan 

bepaalde leerjaren. Aan de hand van de richtlijnen die de minister van Onderwijs en de sociale partners uitwerkten en 

de daaraan gekoppelde risicoanalyse die de preventie-adviseur samen met de directie opstelde,  besliste het 

schoolbestuur hoe de school veilig kan herstarten. Onze Mini Virgo mag nog niet starten. Maar we merken wel dat 

de vraag naar opvang steeds groter wordt, vandaar deze brief met richtlijnen uit de risico-analyse.  

Al geruime tijd krijgen we alarmsignalen dat de voorwaarden waaronder kleuters moeten opgevangen worden, niet 

werkbaar zijn. Je mag van kleuters geen social distancing verwachten! Sommige kleuters reageren ook verschrikt 

op juffen met een mondmasker. 

Meermaals drongen we er bij de overheid op aan om de richtlijnen rond de opvang voor Welzijn enerzijds en 

Onderwijs anderzijds op elkaar af te stemmen. Die waren verschillend. Dat zorgde voor onduidelijkheid en 

ongerustheid. Beide beleidsdomeinen zaten nu rond de tafel en bereikten samen met de GEES-experten een akkoord 

rond de versoepeling van de opvang voor de 2,5 tot 6-jarigen. 

 

Wat betekent dit concreet? 

 
Hoe wordt de opvang georganiseerd? 

 Welke kinderen vangen we op? 
Gezonde kinderen van wie de ouders niet meer zelf in opvang kunnen voorzien daar hun aanwezigheid op 

het werk vereist is. Zij hebben niet (meer) de mogelijkheid om thuis te werken. Volgens de vooropgestelde 

veiligheidsvoorschriften is de maximumcapaciteit voor opvang op onze school op 40 kinderen berekend. Dit 

betekent voor onze Mini Virgo 2 bubbels (de rode en de blauwe contactbubbel  de kleuter krijgt een kleur 

toegekend en gedurende heel de opvangperiode behoud hij/zij die kleur) Indien je gebruik wenst te maken 

van de opvang op school, schrijf je je kind(eren) verplicht in door te klikken op deze link naar het 

registratieformulier.: (indien meer kinderen inschrijven, brengen we de gemeente hiervan op de hoogte en gaan we samen zoeken naar een 

oplossing!) 

 Het is belangrijk dat ook de organisatie van de opvang beheersbaar én veilig blijft. Het is dus niet 

realistisch dat voor iedereen opvang kan gewaarborgd worden. 

 We willen vermijden dat de bubbels van de kleuters en de lagere schoolkinderen samen komen 

in de opvang! Daarom is de voor- en naschoolse opvang,  verzorgd door INFANO,  

vanaf vrijdag 15 mei 2020 VOOR ONZE KLEUTERS in onze MINI VIRGO! 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUOw76L0p9Sll8CLHsP-uUX58Ie8GbZuMLK-IyYmPWL4pK_g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUOw76L0p9Sll8CLHsP-uUX58Ie8GbZuMLK-IyYmPWL4pK_g/viewform?usp=sf_link


Hoe houden we de school veilig? 
De veiligheid van onze kleuters en onze juffen is het belangrijkste. Door een combinatie van maatregelen zorgen 
we voor een zo veilig mogelijke schoolomgeving.  

 Gezinnen hebben vanaf 10 mei hun contactbubbel uitgebreid met maximaal 4 personen. Op hen kunnen 
jullie mogelijk ook een beroep doen voor de opvang, als ze niet tot de risicogroep behoren. 

 Vaste groepen (2 contactbubbels): de groepen blijven zo veel mogelijk dezelfde (afhankelijk van de dagen van 

inschrijving: 2 groepen van 20 kleuters). De kinderen krijgen een vast lokaal. (turnzaal of zaal in de nieuwbouw) 

 Aparte speeltijden, sanitair en lunchpauzes: de kleuters gaan niet allemaal samen lunchen of spelen op de 
speelplaats. Elke ‘bubbel’ heeft ook zijn eigen sanitair dat regelmatig gepoetst wordt. Zo vermijden we 
contact tussen de verschillende groepen.  

 Afstand houden (1,5 meter): de juffen houden voldoende afstand van elkaar. In de klas, de gangen en op de 
speelplaats. De afstand van 1,5 meter tussen de kleuters en de begeleider(s) moet zo veel als mogelijk 
behouden blijven. (juffen dragen enkel een mondmasker als ze de afstand van 1,5 meter met een 
volwassene niet kunnen waarborgen) 

 Netheid: de juffen en kleuters kunnen vaak hun handen wassen of ontsmetten met alcoholgel. De lokalen 
worden regelmatig verlucht. De school maakt de lokalen grondig schoon. 

 

Hoe werk je als ouder mee aan veiligheid op school? 
 Kom alleen als je je kind naar school brengt of afhaalt. 

 Zet je kind af of haal het op aan de ingang van de school. (Bij slecht weer aan de deur van de gang aan de 
turnzaal.) 

 Ouders dragen verplicht een mondmasker bij het betreden van het schooldomein. 

 Ontsmet de handen met de alcoholgel bij het binnenkomen van de school 

 Kom niet op het terrein van de school: niet in de gangen, niet in de zalen en niet op de speelplaats. 

 Hou 1,5 meter afstand van andere ouders, juffen en kinderen. 

 Blijf niet praten aan de ingang of uitgang.  

 Wil je praten met iemand van het schoolteam. Maak dan een afspraak via telefoon of via mail. 
 

Wat als je kind ziek is?  
 Zieke kinderen moeten thuisblijven. 

 Is iemand van je gezin mogelijk besmet met corona of heeft iemand van je gezin corona? Dan moet je kind 
14 dagen thuisblijven. Meer informatie over de procedure:  https://covid-
19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_NL.pdf 

 Behoort je kind tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan beslist de 
behandelende dokter of je kind naar de opvang mag komen. 

 Wordt je kind ziek op school? Dan zetten we het in een apart lokaal. We vragen je dan om je kind af te halen.  
Neem daarna telefonisch contact op met de huisarts. Die zal beslissen of je kind moet getest worden.  

 

Meer informatie?  Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be 

Wij houden jullie op de hoogte: 
 Via e-mail (naar alle e-mailadressen die nu ook deze mail ontvangen) 

 Over een datum vanaf wanneer de lessen weer in onze Mini Virgo kunnen doorgaan en onder welke 

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

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

Bedankt! 

Misschien werk je, vang je je kind op én doe je het huishouden. We weten dat dat niet gemakkelijk is.  

Daarom willen we jou bedanken om tot nu toe vol te houden. Leren is belangrijk.  

Jouw gezondheid en die van je kind is nog belangrijker. 

 Daarom blijven we jou en je kind zo goed mogelijk te begeleiden, vanop afstand, de volgende weken.  

(kijk zeker elke maandag je mail na met tips en een filmpje van de juf) 

 
Met dank voor jullie aandacht en medewerking! Samen tegen corona! 

 
Kristin Van den Broeck en het voltallige Mini Virgo team 

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_NL.pdf
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_NL.pdf
mailto:info-coronavirus@health.fgov.be

