
Informatiebrief opvang 
Mechelen, dinsdag 28 april 2020


Beste ouders en leerlingen


Voorlopig hebben we nog geen nieuws over de praktische uitwerking van de gedeeltelijke 
heropening van scholen. Nog even geduld!


Wel weten we dat bepaalde bedrijven en winkels sneller zullen heropenen (vanaf maandag 
04/05/2020). Het is dus logisch dat er meer nood zal zijn aan opvang.


Uit verschillende vragen van ouders, merken we dat heel wat gezinnen en families op hun 
tandvlees zitten.  
Kinderen snakken naar hun schoolvrienden, thuiswerken met jonge kinderen is bijna een 
onbegonnen taak, het afstandsleren verloopt niet echt makkelijk, sommige gezinnen zijn heel klein 
behuisd, zonder tuin. Verre van evident.


Willen we echter de opvang beheersbaar en veilig houden (zeker ook nadien, wanneer bepaalde 
leerjaren naar school kunnen komen en er nog verder op afstand geleerd zal worden), willen we 
het volgende vragen: 

• Wens je volgende week opvang voor je kinderen op school tijdens de schooluren, graag 

dit ten laatste zaterdag 02/05/2020 aanvragen door een bericht te sturen naar info@st-
pietersschool.be of 0479 63 94 54 (spreek gerust een bericht in op de voicemail). Let wel:


• De voorwaarden blijven gelden, jullie vinden ze hieronder nog eens allemaal op een rij. 

• We vragen (net als Ferm kinderopvang) attesten van de werkgevers van beide ouders. 

• We willen zeker specifieke vragen onderzoeken en helpen waar nodig. 


• Wens je volgende week opvang voor je kinderen op school na de schooluren door Ferm 
Kinderopvang, dan is het nodig dit ten laatste morgen 29/04/2020 aan te vragen. Reserveren 
doe je door een mail te sturen naar bko.mechelen@samenferm.be of te bellen naar 015 43 30 
91 (spreek gerust een bericht in op de voicemail).


We willen jullie nogmaals bedanken voor het eindeloze begrip en voor de flexibiliteit die jullie dag 
in, dag uit tonen!  
Heel veel moed gewenst, aarzel niet om contact op te nemen bij vragen of opmerkingen. 


Vriendelijke groeten, in naam van het ganse leerkrachtenteam


Dirk Letens 
Directie
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Opvang van je kind

• Zolang het lukt, voorziet je school opvang tijdens de normale schooluren (inclusief voor- en 

naschoolse opvang). Voor opvang tijdens de normale schooluren kan de school geen kosten 
aanrekenen. Voor de voor- en naschoolse opvang blijven de geldende afspraken van kracht.


• Hou je kind zo veel mogelijk thuis. Het principe is: als je thuis werkt, vang je je kind thuis op.  

• Een ziek kind hou je thuis. 

• Wat als je vermoedt of weet dat iemand uit het gezin besmet is, maar je kind heeft geen 

ziektesymptomen? Je kind kan naar de opvang en moet niet geïsoleerd worden. De dokter van je 
kind kan anders beslissen. Je kind blijft dan thuis. Je bezorgt de school in dat geval een ziekteattest 
van de dokter.


• Als je kind ziek wordt tijdens de opvang, vangt de school het op in een afzonderlijke ruimte, 
contacteren ze je onmiddellijk en kom je het ophalen.


• Kinderen van leraren gaan naar de opvang waar ze schoollopen.


De school voorziet opvang voor:

• Kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, 

distributie ...) uitoefenen of kinderen van wie de ouders werken in een sector die heropstart 
waardoor ze hun kind niet meer zelf kunnen opvangen.


• Voorzie ook opvang voor leerlingen in een kwetsbare thuissituatie. Er zijn signalen dat voor een 
steeds grotere groep van kwetsbare leerlingen ‘preteaching’ thuis om verschillende redenen niet 
evident is. Als school kan je het best inschatten of zij niet beter af zijn in de opvang op school. De 
school gaat daarover in overleg met het CLB en de ouders.
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