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Datum van indiening : 14 september 2020 

Vraag om uitleg van de heer Gilles Verstraeten aan de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd voor 

Onderwijs en Scholenbouw 

Onderwerp : de heropstart van de scholen 

Geacht collegelid, 

Het nieuwe schooljaar is opnieuw begonnen. Vele leerlingen konden op 1 september voor de eerste 

keer sinds midden maart terug naar school. Voor vele leerlingen én leerkrachten was dat een blij en 

emotioneel weerzien. Tegelijkertijd vergen de vele wijzigingen in de schoolorganisatie voor hen een 

grote aanpassing. Er wordt veel gevraagd van onze scholen en leerkrachten en wij moeten hen meer 

dan ooit bedanken voor hun ongelofelijke inzet. 

Volgens het plan van Vlaams minister van Onderwijs Weyts wordt er dit schooljaar gewerkt met 

kleurencodes. Het uitgangspunt hierbij is om in elk scenario het recht op leren maximaal te 

garanderen. De kleuter- en lagere scholen blijven in elke kleurencode 100 procent draaien. Op 1 

september openden alle Brusselse scholen voltijds in code geel. Zodra code oranje geldt, zal er in het 

secundair onderwijs door een deel van de leerlingen afstandsonderwijs moeten gevolgd worden. In 

het geval van code rood, wat betekent dat het er een wijde verspreiding is van het virus, verandert er 

eigenlijk niets voor het onderwijs. Op het moment van schrijven is code geel nog van kracht. 

De school en de inrichtende macht kunnen zelf beslissen om te sluiten, in geval van een acute piek in 

de gemeente of een besmetting op school. Dat is ook reeds gebeurd. Zo besloot basisschool Het 

Klavertje Vier in Brussel-Stad op 11 september volledig de deuren te sluiten nadat 2 personeelsleden 

positief testten en andere leerkrachten ziekteverschijnselen vertoonden. Een week eerder werd een 

klas van het vijfde leerjaar reeds in quarantaine geplaatst nadat twee kinderen uit de klas positief 

hadden getest. Ook in scholen in Anderlecht, Sint-Lambrechts-Woluwe, Elsene, Etterbeek en Jette zijn 

reeds klassen en bepaalde personeelsleden in quarantaine geplaatst. In een school in Molenbeek gaat 

het enkel om personeelsleden.  

De Hoge Ambtenaar Viviane Scholliers Ndaya, die moet beslissen of de verschillende scholengroepen 

en burgemeesters met elkaar in overleg gaan over een eventuele codewijziging van geel naar oranje 

voor het onderwijs, zei op 11 september dat ze de nieuwe zaken opvolgen, maar “nog geen nood zien 

om een vergadering te beleggen”. 

Daarom had ik graag volgende vragen gesteld: 
 

- Hoe is de start van het nieuwe schooljaar in de Nederlandstalige scholen in Brussel verlopen? 

- Is de VGC betrokken bij de opvolging van de situatie in de Nederlandstalige scholen? 

 

Hartelijk dank voor uw antwoorden! 

 

Met de meeste hoogachting,  

Gilles Verstraeten 
Raadslid VGC 

mailto:%7Cliesbet.dhaene@n-va.be

