
 

 

 

 

 
                        Samen 

Beste ouders, 

 

De berichten die verschijnen in de media verplichten ons tot een kleine reactie op de 

verwachtingen en onduidelijkheden die er heersen.  

 

 
 
 

BERICHTEN MEDIA 

Vorige week vrijdag kregen jullie (en wij) via de media het heuglijke nieuws van 

de minister dat iedereen terug naar school zou kunnen vanaf 2 juni 2020.  

Wat aanvankelijk in de media verschenen is, is echter enkel de visie van onze 

minister.  

In de kleine lettertjes, waar wij (de scholen en de scholengemeenschappen) 

moeten gaan zoeken, staat te lezen aan welke voorwaarden er moet voldaan 

worden. 

Het “hoe deze visie in praktijk brengen” is geen evidentie en moet zoals voorheen 

in samenspraak met een preventieadviseur gebeuren.  

Een nieuwe risicoanalyse dient zich dus aan en dit vraagt de nodige tijd. 

Het advies wordt daarom vandaag op 27 mei 2020 besproken met de ministers 

en de GEES. 

 

Er werd na gemeentelijk overleg beslist om alle kleuterscholen en 

basisscholen van Zoutleeuw (en Budingen) gefaseerd uit te breiden vanaf 

08/06/2020 afhankelijk van het advies dat op de Nationale Veiligheidsraad van 

woensdag 3 juni 2020. 

 

 

 

Afspraken week 25/05/2020 - 29/05/2020  

 

De lessituatie blijft zoals ze voordien gepland was.  
 

→ LS6 komt op maandag en dinsdag. 

→ LS1 komt op donderdag en vrijdag. 

 

De briefwisseling i.v.m. het praktische verloop hierover hebben de betreffende 

leerjaren reeds ontvangen. 

 

De leerlingen die in de noodopvang verblijven worden in verschillende kleine 

groepen opgevangen.  
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Afspraken week 02/06/2020 – 05/06/2020  

LS6 komt op dinsdag tussen 8.15u en 8.30u via de Koepoort. 

LS2 komt op dinsdag tussen 8.45u en 9.00u via de Koepoort. 

→ dinsdag (oneven volgnummers). 

LS2 komt eenmalig op woensdag tussen 8.45u en 9.00u via de Koepoort. 

→ woensdag (even volgnummers). 

 

Uitgebreide informatie volgt later. 

LS6 komt op donderdag en vrijdag tussen 8.15u en 8.30u via de Koepoort. 

LS1 komt op donderdag en vrijdag tussen 8.45u en 9.00u via de Koepoort. 

→ donderdag (even volgnummers)  

→ vrijdag (oneven volgnummers). 

 

NOODOPVANG 

Het aanmeldingsdocument voor de noodopvang zal morgenvroeg (donderdag 

28/05) op Gimme verschijnen. 

 

 

 

VRAGEN 

 : 011782088  

 : voornaam.achternaam@gvbszoutleeuw.be (zie website) 
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