
 

 

Beste leerling                 25 mei 2020 

Beste ouder 

Beste personeelslid 

 

 

Sinds 15 mei 2020 startten onze Arcadiascholen het contactonderwijs opnieuw op. De feedback die 

we kregen na de aanpassingen omwille van de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen, was zeer 

positief. Enkele praktische zaken werden aangepast. Een pluim voor iedereen die zich de voorbije 

weken heeft ingezet om dit mogelijk te maken. 

Alle onderwijspartners stelden, in overleg met de experts van de GEES, vorige vrijdag een 

maximumscenario op voor de rest van dit schooljaar. De positieve evaluatie van de eerste heropstart 

en de nieuwe bevindingen van virologen, onder meer over de verschillen tussen leeftijdsgroepen, 

maken dat mogelijk. 

Rekening houdend met de specifieke context (infrastructuur, personeel, leerlingengroepen …) willen 

we ons met de Arcadiascholen inzetten om zo veel mogelijk leerlingen naar school te laten komen. 

Hieronder het voorstel van de onderwijspartners vanaf 2 juni 2020. 

- Het kleuteronderwijs wordt voltijds herstart. Kleuters kunnen dus maximaal 5 lesdagen per week 

naar school komen. Voor hen geldt geen social distancing en geen maximaal aantal kinderen in 

dezelfde bubbel meer. De leerkracht draagt enkel een mondmasker in het contact met andere 

volwassenen. Voor kleuters wordt niet langer in dagopvang voorzien. 

- Het lager onderwijs kan gradueel alle leerlingen uitnodigen volgens de mogelijkheden van de 

school met een maximum van 4 volle lesdagen per week. Indien er voldoende ruimte (4 m² per 

leerling en 8 m² voor de leerkracht) in de klaslokalen is, mogen contactbubbels aangroeien tot twintig 

leerlingen. Social distancing geldt in de klas, op de speelplaats niet meer.  

- In het secundair onderwijs krijgen scholen meer ruimte. Het tweede en vierde jaar kunnen 

wekelijks maximaal 2 volle of 4 halve dagen terug naar school. Om het jaar goed af te ronden, nodigen 

we de leerlingen van de eerste, derde en vijfde jaren dit schooljaar minstens één dag op school uit.  

De actuele veiligheidsmaatregelen blijven gelden.   

De Nationale Veiligheidsraad zal nog een beslissing nemen over deze voorstellen. 

De wijzigingen in de richtlijnen hebben een invloed op de huidige risicoanalyses en draaiboeken die 

er bestaan in onze scholen. Deze worden in de loop van de week aangepast en besproken met de 

personeelsvertegenwoordigers. De raad van bestuur neemt hierna een beslissing.   

Je mag de komende dagen de nodige info verwachten zodat je precies weet wanneer welke leerlingen 

worden verwacht en hoe alles georganiseerd wordt.  



Heb je nog vragen?  

• Lees zeker ook onze brief van 9 mei 2020 waarin de algemene richtlijnen staan. 

• Contacteer je school. 

• Contacteer de algemene diensten Arcadia:  

o tijdens de schooluren: 016 30 08 20 of info@arcadiascholen.be; 

o dringende vragen buiten de schooluren: 

▪ basisonderwijs: 0498 11 61 18 

▪ secundair onderwijs: 016 46 10 75. 

• Contacteer je CLB. 

• Informatie vanuit de overheid: 

o https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/update-coronavirus-duidelijk-scenario-tot-

einde-schooljaar 

o https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus 

o https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/corona-veelgestelde-vragen 

 

We willen je nogmaals uitdrukkelijk danken voor je betrokkenheid en de gezamenlijke inzet in deze 

moeilijke tijden. We duimen voor een vlotte start voor al onze leerlingen. 

 

Met vriendelijke groet  

De leden van de Raad van Bestuur en de directies van de Arcadiascholen  
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