
Vraag om uitleg van mevrouw Hilde Sabbe aan de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd 

voor Onderwijs en Scholenbouw 

 

Onderwerp : De gedeeltelijke heropstart van de scholen 

_________________________________________________________________________ 

 

Vanaf 18 mei 2020 zullen de Brusselse Nederlandstalige scholen gedeeltelijk de lessen 

hervatten. De voorbije weken waren de scholen enkel verplicht om opvang te voorzien voor 

een welomlijnde groep kinderen zoals die met ouders in zorgberoepen. Die opvang moeten ze 

nu blijven organiseren. De groep die er beroep op zal doen zal naar alle waarschijnlijkheid 

groeien. Veel mensen beginnen opnieuw op verplaatsing te werken.  

 

Zowel voor de opvang als de lessen gelden strikte veiligheidsnormen om de verspreiding van 

het coronavirus tegen te gaan. Daardoor moeten klasgrootte, circulatie, hygiëne, e.d. in de 

schoolgebouwen volledig herdacht worden.  

 

De Vlaamse overheid heeft een draaiboek met heldere richtlijnen inzake ruimte: de 

oppervlakte per leerling/leraar in klaslokaal is vastgelegd bv. per leerling minimaal 4m² en 

voor de leraar 8m² + een afstand van ca. 1,50 meter tussen leerlingen en leraar.  

 

Het is alle hens aan dek voor leerkrachten, opvangpersoneel, directeurs, schoonmaakploegen, 

schoolbesturen, inrichtende machten en bevoegde overheden om gereed te zijn voor de 

heropstart. De VGC moet flexibel optreden en scholen daarbij ondersteunen.  

 

Mijn vragen: 

 

 De scholen geven zelf aan dat personeel en ruimte ontbreken om én de lessen herop te 

starten én voor het merendeel van de resterende kinderen opvang te voorzien. Op welke 

manier zullen de scholen ondersteund en ontlast worden?  

 

 Kan de VGC een deel van de opvang overnemen (en dus zelf organiseren)? Kan de 

VGC extra ruimte inzetten voor scholen die te krap behuisd zijn? 

 

 Op dit moment zullen bepaalde leerjaren terugkeren naar de schoolbanken terwijl 

andere leerlingen ofwel in de opvang zullen blijven ofwel thuis verder school zullen 

volgen. Voor een aantal leerlingen is het niet evident thuis de deels nieuwe leerstof te 

verwerken. Is er aan gedacht om te differentiëren en bijvoorbeeld bepaalde leerlingen 

met leermoeilijkheden toch op school te begeleiden? 

 

 80 OCB’ers worden door de VGC ingezet in de klassen. Is het al duidelijk waar de 

meeste mankracht nodig is? Welke taken zullen de OCB’ers op zich nemen? 

 

Hilde Sabbe 

 


