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COVID 19: Opschorting van de lessen in het kleuteronderwijs
en lager onderwijs: compenserende maatregelen voor
schoolopvang
U werd via mededeling van 10 december 2021 al op de hoogte gebracht van het feit dat de lessen
in het kleuteronderwijs en het lager onderwijs opgeschort worden in de week van 20 tot en met 24
december. De lokale partners, onder aansturing van de lokale overheden, worden verzocht om
samen in te staan voor noodopvang van uw kind als u zelf niet kan instaan voor de opvang, hetzij
door uw werksituatie, hetzij vanwege de specifieke zorgnoden van uw kind.
We verwachten dat er ook begin 2022 nog momenten zullen zijn dat scholen en klassen tijdelijk de
lessen moeten opschorten, of dat uw kind wegens besmetting met COVID-19, risicocontacten of
uitbraken op school tijdelijk niet aan de lessen kan deelnemen. Als uw kind in een multifunctioneel
centrum verblijft of er in schoolaanvullende dagopvang wordt ondersteund, zal het
multifunctioneel centrum mogelijk mee voor de bijkomende opvang instaan.
De Vlaamse Regering voorziet in een financiële tussenkomst voor alle partners die mee instaan
voor de noodopvang. Dat geldt niet alleen voor de periode van 13 tot en met 24 december, maar
ook voor de schooldagen tot en met 15 april 2022. Er wordt voor de multifunctionele centra ook
voorzien in een vergoeding van de extra kosten voor vervoer.
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Financiële tussenkomst voor de noodopvang
Als uw kind in een multifunctioneel centrum ondersteund wordt in verblijf zonder dagopvang,
verblijf met schoolaanvullende dagopvang, of schoolaanvullende dagopvang en door het wegvallen
van de school omwille van COVID-19 extra wordt opgevangen in het multifunctioneel centrum,
wordt voor het multifunctionele centra voorzien in een toelage.
Het is niet de bedoeling dat u voor die extra dagopvang van uw kind meer eigen bijdrage betaalt.
Als er bijkomende opvang is, mag uw eigen bijdrage mag dus niet meer bedragen dan de bijdrage
die u moet betalen voor de in de begeleidingsovereenkomst overeengekomen ondersteuning.
De begeleidingsovereenkomst tussen u en het multifunctioneel centrum moet niet aangepast
worden.
De financiële tussenkomst die het multifunctioneel centrum ontvangt, is - zoals eerder vermeld enkel van toepassing in de periode 13 december 2021 tot 15 april 2022.
Financiële tussenkomst voor het vervoer
Wat betreft eventueel vervoer van en naar het multifunctioneel centrum zal in eerste instantie de
vervoerder aangesproken worden die normaal instaat voor het vervoer van uw kind van en naar de
school.
Er zullen zich waarschijnlijk situaties voordoen, zeker daar waar de school niet op hetzelfde adres
gelegen is als het multifunctioneel centrum, dat de vervoerder geen aangepast vervoer zal kunnen
voorzien.
Als het multifunctioneel centrum bijkomend instaat voor vervoer van uw kind, dan kan het
centrum daarvoor van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap een financiële
compensatie krijgen voor de gemaakte kosten.

