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Beste ouders 
 
Hoe gaat het met jullie? 
We hopen dat je het geluk hebt nog gezond te zijn en dat je familie het goed maakt. Bij deze willen 
we de gezinnen waar de ziekte wel heeft toegeslagen veel sterkte toewensen. 
 
We zitten nog steeds volop in de crisis en zoals je wellicht weet zijn de lessen opgeschort tot en 
met 3 mei.  
Dit betekent ook dat we vanaf maandag 20 april tot en met donderdag 30 april weer opvang 
voorzien zoals voor de paasvakantie. 
 
 

OPVANG tijdens de schooluren 
 
Voor wie is de opvang? 
Dit zijn de richtlijnen van het ministerie van onderwijs: 

3 groepen van gezonde leerlingen 
Concreet zijn er 3 groepen van gezonde leerlingen voor wie je opvang op school voorziet: 

● 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. 

● Kinderen en jongeren in het buitengewoon onderwijs, de onderwijsinternaten, de 

MPIGO’s en de IPO’s van het gemeenschapsonderwijs. Zij zijn medisch en/of 

sociaal kwetsbaar en moeten opgevangen worden. Niet van toepassing voor ons. 

● Voorzie ook opvang voor leerlingen in een kwetsbare thuissituatie. De school 

schat zelf in over wie dat gaat. Voor die kinderen is opvang thuis geen veilige optie. 

De school gaat daarover in overleg met het CLB en de ouders. 

Het is nog steeds de bedoeling zo weinig mogelijk kinderen te moeten opvangen zodat we 
veilig kunnen werken. 
We rekenen op jullie burgerzin en verantwoordelijkheid om deze regels na te leven. 
 
Concrete afspraken: 

- Verwittig per mail (info@debergop.be) of telefonisch (0495 45 71 02) als je gebruik wilt 
maken van de opvang. Het is belangrijk voor ons om te weten hoeveel kinderen aanwezig 
zullen zijn.  
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- De kinderen worden opgevangen aan de voordeur zodat zo weinig mogelijk mensen de 
school moeten betreden.  

- Zieke kinderen kunnen we helaas niet toelaten. 
- Er zijn geen warme maaltijden, dus een lunchpakket voorzien indien nodig aub. 
- De opvang is van 8 uur tot 16 uur; op vrijdag tot 15 uur. 
- Voor en na deze tijdstippen is er gemeentelijke opvang (zie verder) 
- Leerlingen van het lager brengen hun werkboeken mee en worden zelfstandig aan het 

werk gezet (net zoals thuis!) 
 
Opgelet: geen opvang op vrijdag 1 mei! 
 

VOOR - en NASCHOOLSE OPVANG 
 
De gemeentelijke voor- en naschoolse opvang is ook weer zoals gewoonlijk: 

- van 7 uur tot 8 uur of 8.30 uur 
- van 16 uur tot 18.30 uur 
- betalend 
- bij  ons op school 

 
 

NIEUWE LEERSTOF 

 
Vanaf nu zal ook nieuwe leerstof via afstandsonderwijs aangeboden worden. We beseffen maar al 
te goed dat dit absoluut niet evident is. We hebben gezocht naar de manieren die we denken 
haalbaar te zijn. Uiteraard is dit moeilijk in te schatten. Trek aub aan de alarmbel als het niet 
lukt. We zijn er om jou te helpen! 
 
Wat zijn onze plannen voor de kleuters? 

- We werken per mail 
- Er worden instructiefilmpjes opgenomen om de kleuters tot leren te brengen 
- Er wordt materiaal bezorgd  

 
Hoe werken we voor de leerlingen? 

- Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met de handboeken en werkblaadjes omdat we ons 
ervan bewust zijn dat een computer niet overal en altijd beschikbaar is voor onze leerlingen 

- De digitale ondersteuning zal gebeuren via Padlet, Bingel en presentaties 
- De leerkrachten zullen hun best doen om alles in je brievenbus te komen steken. Indien dit 

niet lukt zal gevraagd worden het materiaal op school op te halen. 
 
Wat vragen wij van jou als ouder? 

- Het zal nodig zijn om je dochter of zoon tot werken aan te zetten. Ze zullen je nodig hebben 
om de weg te vinden in deze manier van werken. 

- Indien mogelijk vragen we om het werk op te volgen zodat het effectief gemaakt wordt. 
- Laat ons weten of het lukt. En zo niet, wat we voor jou kunnen doen om te helpen. 

 
Dit afstandsonderwijs is preteachen. Dit betekent dat alles in de klas opnieuw aan bod komt, met 
de hoop dat het dan vlot vooruit gaat. Nieuwe leerstof zal voor de leerlingen uitdagender zijn dan 
voortdurend herhalingsoefeningen te moeten maken. 
 
Elke klastitularis zal via mail contact met je opnemen om haar manier van werken duidelijk uit te 
leggen. Iedereen heeft gezocht naar de best haalbare manier van werken. 
 



 
 
 
 
 
 

Zal mijn kind op het einde van het schooljaar klaar zijn voor het volgende jaar? 
 
Deze vraag speelt waarschijnlijk in je hoofd. Wees gerust, in het onze ook. We zijn volop aan het 
nadenken hoe we verder gaan als de scholen weer opengaan. We zullen ook nog instructies 
krijgen van de koepel. Van het moment dat we er zelf aan uit zijn zullen we dit zeker 
communiceren met jullie. Eén ding weten we al zeker: we zetten alles in op de basisleerstof die 
uiterst belangrijk is om een vlotte overgang mogelijk te maken. We zullen nog sterker differentiëren 
zodat IEDEREEN aan zijn trekken komt.  
 
Iemand zei me onlangs: wat is 5 weken meer of minder leren op een heel mensenleven? 
Misschien heeft die wel gelijk en maken we er best gewoon het beste van. Er zijn de dag van 
vandaag dingen die veel erger zijn, niet waar? 
 

 
 

Veel goede moed! 
Zorg goed voor jezelf en voor elkaar! 

Dank voor alle moeite die je doet! 
 

Het Bergop-team 
 
 
 

Hulp nodig: 0495 45 71 02 (J.An) of info@debergop.be 


