
 

 

27/05/2020 

Betreft: verdere heropstart klassen Mielen 

Beste ouders,  

Na een proefperiode met klas 1 en 6, kunnen we u meedelen dat het tweede leerjaar op dinsdag 2 

juni gedeeltelijk zal heropstarten. Hierbij is de eerste fase van het heropstartplan volledig afgerond.  

Vanaf 2 juni ziet de planning er als volgt uit voor de vestiging Mielen:  

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Voormiddag Klas 1 
Klas 2 
Klas 6A 

Klas 1 
Klas 2 
 

Klas 6A/6B 
(alternerend) 
 

Klas 1 
Klas 2 

Klas 1 
Klas 2 
Klas 6A 

Namiddag  Klas 6B    Klas 6B 

 

Wat betreft de volgende fase van de heropstart heeft u ongetwijfeld via de media het advies vernomen 

dat alle klassen gedeeltelijk kunnen heropstarten vanaf dinsdag 2 juni. Dit was echter maar een advies 

dat nog niet werd goedgekeurd door de Nationale Veiligheidsraad. De Nationale Veiligheidsraad zal 

het advies bekijken op woensdag 27 mei en nog eens samenkomen op woensdag 3 juni om beslissingen 

te nemen over de volgende fase.  

We hebben tot nu steeds de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad afgewacht en opgevolgd. 

Op aanraden van de Algemeen Directeur van Scholengroep 13 en de preventieadviseur gaan wij ook 

nu niet voorbarig te werk. Concreet betekent dit dat we pas vanaf maandag 8 juni van start kunnen 

gaan met het heropstarten van andere klassen. We werken momenteel aan een ontwerpplan dat zal 

voorgelegd worden aan de preventieadviseur. Meer concrete info volgt op een later tijdstip.  

De dagen dat kinderen geen les volgen op school, kunnen ze terecht in de opvang. Wij vragen u om 

enkel gebruik te maken van de opvang, indien u echt geen andere oplossing heeft. Inschrijven is 

noodzakelijk om een goede en veilige organisatie te kunnen garanderen. Hieronder kan u de linken 

vinden om uw kind in te schrijven voor de week van 02.06.2020:  

Opvang lager onderwijs Mielen: https://forms.gle/q7d25Kr6XH6LiXYT8 

Opvang kleuteronderwijs sporthal Montenaken: https://forms.gle/aqGUFGsM4K9rtKWJA 

 

Tot slot willen we u ook nog bedanken voor jullie vertrouwen in ons team en onze school, jullie 

inspanningen en jullie geduld.  

 

“SAMEN KOMEN WIJ ER DOOR!” 

 

Met vriendelijke groeten,  

De Directie  

https://forms.gle/q7d25Kr6XH6LiXYT8
https://forms.gle/aqGUFGsM4K9rtKWJA

