
De scholen zijn sinds 18 mei een paar dagen terug open voor het zesde leerjaar en zesde

middelbaar en zevende jaar. Vanaf 2 juni mogen ook de leerlingen van het tweede en vierde

middelbaar terug naar school. Tenminste, als de Nationale Veiligheidsraad het goedkeurt, en als

de school de veiligheid kan garanderen.

In Vlaanderen zijn de scholen terug open voor:

Als het voor de school niet lukt om zoveel dagen veilig les te geven op school, moet ze dat niet

doen. Luister dus vooral naar de beslissingen van jouw school.

De opvang is dan ook open voor:

Verloopt alles goed en is het haalbaar voor de school? Dan gaat die vanaf 2 juni normaal gezien

ook open voor:

Scholen kunnen beslissen om minder les te geven op school zelf.

Wanneer de leerlingen van de andere jaren terug naar school mogen, is nog niet duidelijk.

Onderwijs-expert Pedro De Bruyckere zei dit nog eerder tijdens het Spreekuur van WAT WAT op

Instagram.

En als de scholen weer open gaan, gaat dat dan hetzelfde zijn als vroeger?

Nee:

Chat met CLB

Een chatgesprek duurt maximum
45 minuten en is anoniem.
Ma/di/wo/do: 14-21u.

11-18 jaar

WANNEER GAAN DE SCHOLEN WEER OPEN?

leerlingen van het zesde leerjaar, voor 2 volle of 4 halve dagen•

leerlingen van het zesde middelbaar ASO, voor 1 dag in de week•

leerlingen van het zesde middelbaar TSO, KSO en BSO voor 2 dagen in de week•

leerlingen van het zevende jaar BSO, voor 2 dagen in de week•

leerlingen waarvan beide ouders moeten werken•

leerlingen in een moeilijke thuissituatie•

leerlingen van het tweede middelbaar, voor maximaal 2 volle of 4 halve dagen•

leerlingen van het vierde middelbaar, voor maximaal 2 volle of 4 halve dagen•

PRAAT EROVER

Mail met CLB

Mail met het CLB van jouw school

Bel met CLB

Bel met het CLB van jouw school

https://www.instagram.com/watwat_jijweet/
https://www.clbchat.be/
https://www.onderwijskiezer.be/v2/clb/clb_zoek.php
https://www.onderwijskiezer.be/v2/clb/clb_zoek.php


Dit zegt onderwijs-expert Pedro De Bruyckere daarover.
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Zit je in het middelbaar? Dan moet je een mondmasker dragen.•

De leerkrachten dragen ook een mondmasker. Ook in de lagere school. Een masker van

plexiglas. Of een plexiglas scherm tussen de leerkracht en de leerlingen is ook goed.

•

Zit je met meer dan 14 in de klas? Dan wordt je klas in tweeën gesplitst. Je zit altijd bij

dezelfde leerlingen.

•

Je moet 1,5 meter afstand houden. In de klas én op de speelplaats.•

Je moet veel je handen wassen:•

wanneer je de school binnengaat•

na een speeltijd•

wanneer je naar het toilet bent geweest•

na hoesten of niezen•

voor je terug naar huis gaat•


