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Vraag om uitleg van mevrouw Khadija Zamouri aan mevrouw Elke Van den Brandt, 

collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk beleid 

en de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw 

 

Onderwerp : De bezorgdheid van ouders over heropstart scholen   

_________________________________________________________________________ 

 

Mevrouw de collegevoorzitter, 

Mijnheer het collegelid,  

 

In de laatste vergadering van de Gemengde Commissie ad hoc haalde ik reeds kort de 

bezorgdheid aan waarmee vele ouders zitten sinds de aankondiging van de Nationale 

Veiligheidsraad om de scholen te heropstarten. Het collegelid gaf de commissie een uitvoerig 

antwoord waarin werd aangekondigd dat het OCB 80 onderwijsondersteuners ter beschikking 

stelt van onze scholen om het lerarenkorps in de klas en online te ondersteunen. 

Niettegenstaande deze inspanningen van het College, spreken steeds meer ouders – waarmee 

ik in contact ben – hun diepe bezorgdheid uit over deze heropstart. Van een aantal onder hen 

vernam ik dat de bepaalde scholen beslist hebben om leerlingen te laten zittenblijven indien zij 

ongeldig aanwezig zouden zijn.  

 

Mijnheer het collegelid, het gaat om een gevoelig onderwerp en als beleidsmakers dienen we 

ook gehoor te hebben voor de ongerustheid die bij deze ouders leeft.  

 

Hierover had ik u graag volgende vragen willen stellen: 

 

1. Voorziet de VGC en het OCB in een communicatiecampagne naar ouders om hen te 

informeren over de maatregelen die ze ondernamen om de scholen te ondersteunen bij 

de herstart? Is hier geen rol weggelegd voor LOGO Brussel? Dit initiatief zal ouders 

enigszins kunnen geruststellen.  

 

2. Op de website van het OCB kunnen we lezen dat er heel wat op touw wordt gezet om 

de scholen te ondersteunen; zo las ik verschillende hoofdstukken over:  

 

 Effectieve feedback in coronatijden  

 Aanlooplessen voor meertalige kinderen  

 Hoe aandacht besteden aan welbevinden? 

 Vitamines in tijden van corona 

 

3. Wat ik jammer genoeg niet terugvind is de pijler “ouders”. Wat wordt er voorzien om 

ouders te ondersteunen in functie van het schoollopen van hun kind? 

 

4. Welke beslissing hebben de verschillende netten genomen inzake de niet-aanwezigheid 

van leerlingen zonder geldig motief in deze coronatijden? Heeft uw kabinet weet van 

scholen die de beslissingen zouden willen nemen om kinderen die niet opdagen te laten 

zittenblijven?  

 

Alvast hartelijk dank voor uw antwoorden. 

https://www.onderwijscentrumbrussel.be/sites/www.onderwijscentrumbrussel.be/files/files/document/effectieve%20feedback%20in%20coronatijden_OCB.pdf
https://www.onderwijscentrumbrussel.be/sites/www.onderwijscentrumbrussel.be/files/files/document/Aanlooplessen%20aan%20meertalige%20kinderen_OCB_corona.pdf
https://www.onderwijscentrumbrussel.be/sites/www.onderwijscentrumbrussel.be/files/files/document/hoe%20aandacht%20besteden%20aan%20welbevinden_0CB_corona.pdf
https://www.onderwijscentrumbrussel.be/sites/www.onderwijscentrumbrussel.be/files/files/document/vitamines%20in%20tijden%20van%20corona_OCB_corona%20.pdf

