
   

  

 

 

 

Westmeerbeek, 17 april 2020 

 

Betreft: lessen en schoolactiviteiten NA de paasvakantie ? 

 

Beste ouders, 

 

De coronamaatregelen werden vandaag verlengd tot en met 3 mei. 

Dit is geen beslissing van het onderwijsveld maar wel van de Nationale Veiligheidsraad op 

basis van de adviezen over volksgezondheid. 

 

We zijn ons al geruime tijd aan het voorbereiden op alle mogelijke situaties en scenario’s die 

op ons kunnen afkomen na de paasvakantie. 

 

Twee belangrijke thema’s houden ons bezig: 

1. Het lesgeven: inhoud, organisatie, structuur, materialen, … 

2. Schoolactiviteiten en schooluitstappen 

 

Wat het lesgeven betreft, het zogenaamde “preteaching”; ons schoolteam zal zich erop 

voorbereiden op maandag 20 april en dinsdag 21 april.  Ten laatste woensdag 22 april kan u 

de opdrachten van de klasleerkracht verwachten.  We verwijzen ook graag naar de mail die u 

mocht ontvangen van de leerkracht, waarin we jullie gevraagd hebben om een vragenlijst aan 

te vullen.  Rekening houdend met uw ervaringen en mening, willen we de volgende weken 

verder voorbereiden.  Dankjewel alvast om die zo snel mogelijk in te vullen! 

 

Alles wat schoolactiviteiten en schooluitstappen betreft, willen we zoveel als mogelijk 

beslissen in overleg met onze partnerscholen van onze VZW Anker (= 8 basisscholen). 

De directies van onderstaande scholen zijn gezamenlijk overeengekomen om volgende 

activiteiten zeker af te gelasten: 

 

Alle activiteiten waar vele mensen samen komen: 

 Schoolfeesten  Hulshout 16 mei  Westmeerbeek 6 juni 

 Bibbezoeken   leerkrachten kunnen zelf een boekenkoffer ontlenen 

 Alle schooluitstappen en sportactiviteiten ( voorlopig ook de zwemlessen) 

 Schoolreizen  kleuter – en lagere school 

 Vormselvieringen en eerste communies werden reeds verplaatst 

 

Het afgelasten van deze activiteiten betekent niet alleen een financiële aderlating voor onze 

school (inkomsten schoolfeesten, vooruitbetalingen van uitstappen), maar vaak ook een gemis 

aan warme ontmoetingen, sociale contacten, kennismaking, ontspanning, …  

Toch primeert in deze het gezond verstand.  

Terwijl vele concerten, de Olympische Spelen, vele sportwedstrijden afgelast worden, zou het 

onlogisch zijn om deze activiteiten te laten doorgaan.  Gezondheid boven alles! 

 

Beste ouders, 

 

Wij hopen op jullie begrip in de keuzes die we gemaakt hebben en die we nog zullen moeten 

maken dit schooljaar. We rekenen tevens op jullie steun om van deze laatste maanden nog een 

mooi en zinvol schooljaareinde  te maken.  Dank u ! 

 

Namens alle directies van de basisscholen van onze vzw Anker 
 

Bergom/Varenwinkel   - Blauberg  - Herselt  - Oosterwijk – Tongerlo – Westerlo – Westmeerbeek -  Zoerle/Parwijs 


