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Bijlagen

COVID-19: sluiting van de scholen en begeleidende
maatregelen om de gevolgen voor de MFC’s te beperken
Het Overlegcomité van vrijdag 3 december besliste om voor de leerlingen van het basisonderwijs
de lessen op te schorten vanaf 18 december tot de kerstvakantie. Aan de ouders wordt gevraagd
om in die week de kinderen thuis op te vangen om de viruscirculatie te verminderen.

Noodopvang zal voorzien worden voor die kinderen waarvan de ouders onmogelijk zelf opvang
kunnen voorzien omdat beide bijvoorbeeld tewerkgesteld zijn in cruciale niet-telewerkbare
beroepen (zeker in de zorg zijn alle beschikbare handen nodig), of wegens een kwetsbare
thuissituatie. Ook kinderen met een handicap die opgevangen worden binnen de door het VAPH
erkende multifunctionele centra (MFC’s), kunnen dikwijls niet thuis door de ouders opgevangen
worden vanwege de intensieve zorg en begeleiding die ze nodig hebben, of omdat de thuissituatie
onvoldoende veiligheid biedt.

Om een idee te krijgen van hoeveel leerlingen van de school van die noodopvang gebruik zullen
maken, zullen de scholen een bevraging rondsturen. Die bevraging wordt op heel korte termijn
opgestart.

Op basis van de antwoorden op de bevraging wordt overleg georganiseerd tussen het lokale
onderwijsveld, de lokale besturen en de sector van de buitenschoolse opvang om die noodopvang
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te organiseren. Afhankelijk van de lokale situatie kan daarbij ook de brede welzijns- en
vrijetijdssector en het vrijwilligerswerk worden betrokken.

De oplossingen kunnen dus per gemeente/regio anders zijn. Voor uw concrete situatie contacteert
u best de school of het MFC.

Aan de Vlaamse Regering zal een voorstel voorgelegd worden om het mogelijk te maken dat u als
ouder niet extra voor die opvang moet betalen.

We willen u alvast opnieuw van harte danken voor uw volgehouden inspanningen in deze
ongewone tijden.

