
Datum van indiening : 26mei 2020 

               

Vraag om uitleg van mevrouw Khadija Zamouri aan de heer Sven Gatz, collegelid 

bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw, betreffende de heropstart van scholen vanaf 2 

juni 2020 

 

Onderwerp : De heropstart van scholen vanaf 2 juni 2020 

 

Sinds maandag 18 mei krijgen leerlingen uit welbepaalde leerjaren van het lager en secundair 

onderwijs fysiek les op school.  Deze eerste lesweek verliep op het eerste zicht vlot. Dit dankzij 

de wekenlange voorbereidingen en onvoorwaardelijke inzet van leerkrachten en directies. 

  

Een week later stellen de onderwijspartners- in overleg met de experts van de GEES- om 

leerlingen van alle andere leerjarenook de kans te bieden om de lessen op school te hervatten. 

In het advies van de Vlaamse onderwijspartners van de Nationale Veiligheidsraad lezen we dat 

scholen zelf bepalen, binnen de geldende veiligheidsmaatregelen, welke scenario’s voor hen 

mogelijk en haalbaar zijn.  De kans is reëel dat er verschillen ontstaan tussen scholen en dus 

verwarring bij tal van ouders.  

  

Daarnaast wordt van de scholen verwacht dat zij zich in één week tijd praktisch organiseren om 

de vooropgestelde doelstellingen te behalen. Dit met respect voor de steeds geldende 

veiligheidsvoorschriften. Haast onhaalbaar voor vele scholen.  

  

Mijnheer het Collegelid, over het advies van de Vlaamse onderwijspartners heb ik volgende 

vragen voor u: 

  
 

1.    Voorziet het Ministerie van Onderwijs in extra ondersteuning voor onze Brusselse 

Nederlandstalige basis- en secundaire scholen om alle leerjaren opnieuw de 

mogelijkheid te bieden fysiek op school les te volgen?  

2.    Wat specifieert het kabinet van minister Weyts over het desbetreffend advies van de 

onderwijspartners? 

3.    Zijn onze Brusselse Nederlandstalige scholen voorbereid op de fysieke ontvangst van 

al deze leerlingen? Zou een samenwerking met uw collega’s Smet en Vandenbrand een 

optie zijn om ook andere lokalen te kunnen gebruiken die zich in de omgeving van de 

school bevinden en deel uitmaken van de VGC ?  of andere gemeentelijke gebouwen? 
 

 


