
Beste ouders, 
 
De laatste dagen vielen heel wat beslissingen in het onderwijslandschap.  
We willen u hierbij graag informeren over de impact voor het gemeentelijk onderwijs. 
 
 
Lager Onderwijs: 
 
De regering besliste om volgende week de lagere scholen te sluiten omwille van de Corona-pandemie.  
Er wordt noodopvang voorzien in de gemeentescholen.  
 
Concreet: 
 
De leerlingen die zich voor de noodopvang ingeschreven hebben, komen op het ingevulde uur naar de vestiging 
in de Parklaan. Daar zullen de toezichters uw zoon/dochter opwachten.  
Enkel de leerlingen die zich ingeschreven hebben, worden toegelaten.  
De leerlingen worden in bubbels van maximaal 10 leerlingen geplaatst. Dit in functie van de dagen en uren 
waarop uw kind aanwezig zal zijn. Deze bubbels blijven gedurende de hele week onveranderd.  
Gelieve u aan de afgesproken uren te houden.  
Leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar zijn nog steeds verplicht een mondmasker te dragen. Dit geldt ook 
voor de noodopvang.  
 
Voor praktische vragen over de noopdopvang kan u terecht bij de school. 
 
 
Kleuteronderwijs: 
 
Over de kleuterscholen werd door de regering beslist dat ze open mogen blijven.  
De koepel Onderwijs voor Steden en Gemeenten lanceerde een warme oproep om – waar mogelijk – de 
kleuterscholen open te houden. Het schoolbestuur van het gemeenteonderwijs Grimbergen heeft daarop  
in samenspraak met de directies beslist om de gemeentelijke kleuterscholen in Grimbergen open te houden. 
Volgende week kan uw kleuter dus in veilige omstandigheden terecht in zijn of haar eigen klas.  
 
Met het openhouden van de kleuterscholen willen we onze maatschappelijke rol opnemen, de druk bij ouders 
verminderen en ervoor zorgen dat onze jongsten terecht kunnen in de veilige omgeving van de klas.  
Alle veiligheidsvoorschriften worden hierbij strikt gevolgd.  
Ouders die hun kleuter liever thuishouden, kunnen dat uiteraard nog steeds. Gelieve dit wel te communiceren 
aan de school mocht u dit nog niet doorgegeven hebben binnen de bevraging.  
 
Concreet: 
 

- kleuters kunnen gewoon naar school 

- klasbubbels worden behouden 

- voor- en naschoolse opvang is voorzien zoals gewoonlijk 
 
We blijven de situatie op de voet volgen. Mochten er van hogerhand nog wijzigingen worden doorgevoerd, 
houden we u daarvan op de hoogte. 
 
Met vragen kan u terecht bij het gemeentebestuur. 
 
We zijn onze schoolteams dankbaar dat zij hun engagement als leerkracht blijven opnemen in deze moeilijke 
tijden. 
En samen met u hopen we dat we na de paasvakantie de schoolpoorten weer wijd open kunnen zetten voor 
iedereen. 

  



 
Met vriendelijke groeten 

Diane Staelens 

Diensthoofd onderwijs en buurtwerking  

02-260 12 28 
Afdeling Mens 
 

 

Elke mail van het lokaal bestuur Grimbergen of één van de medewerkers is uitsluitend informatief en brengt geen 
verbintenis tot stand. Dit kan enkel bij schriftelijke overeenkomst of een conform de wettelijke voorschriften ondertekende 
brief. Het lokaal bestuur Grimbergen kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van de inhoud van dit bericht. 

 

 


