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Drongen,  23 oktober 2020 
    

 
Beste ouder(s) 
 
Betreft: dringende maatregel: sluiting BS Mijlpaal vanaf maandag 26 oktober 2020 
 
Beste ouder(s) 
 
In mijn functie als directeur van BS Mijlpaal zie ik mij genoodzaakt om met ingang van 
maandag 26 oktober de volledige school te sluiten. We sluiten de deuren tot en met zondag 
8 november, t.t.z. tot het einde van de herfstvakantie. 
 
We gaan over tot deze ingrijpende maatregel, omdat een te groot aantal leerkrachten 
afwezig is, voornamelijk omwille van preventieve quarantaine. Ik wil benadrukken dat de 
sluiting van onze school vooral een preventieve maatregel is en dat er op dit moment geen 
acuut besmettingsgevaar is voor uw kind(eren).  
 
We begrijpen dat deze beslissing een belangrijke impact heeft op uw gezin, maar wanneer 
we de kwaliteit en de fysieke veiligheid van ons onderwijs niet langer kunnen garanderen, 
is een sluiting onafwendbaar.  
 
Al onze leerlingen schakelen vanaf maandag 26 oktober voor 100% over op 
afstandsonderwijs. Richtlijnen over wat er van uw kind(eren) wordt verwacht tijdens deze 
periode, zullen u en uw kind(eren) van de klastitularis(sen) krijgen. Ze zullen proberen om 
via online lessen, opdrachten en taken zo goed mogelijk tegemoet te komen aan het 
normale schoolritme. Ik heb er alle vertrouwen in dat onze leerkrachten ook vanop afstand 
bekwaam, betrokken en met enorme inzet les zullen geven. Ervaart uw kind -om welke 
reden dan ook- problemen met het aangeboden afstandsonderwijs, aarzel niet om de 
leerkracht te contacteren. Zij zoekt dan samen met u naar een oplossing. 
 
Om uw eventuele -dringende- behoefte aan opvang voor uw kind(eren) te kunnen inwilligen, 
organiseren wij vanaf maandag 26 oktober noodopvang. Deze wordt dagelijks ingericht van 
7u30 tot 18u00. Let wel: u betaalt voor de noodopvang van 7u30 tot 8u00 (0,85 euro) en 
vervolgens ook voor de opvang op woensdagnamiddag (van 13u00 tot 18u00) en op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 16u00 tot 18u00 (0,85 euro/ begonnen 
halfuur). De noodopvang tijdens de gebruikelijke schooluren, is gratis. Mag ik u met nadruk 
vragen om enkel uw kind(eren) naar de noodopvang te brengen, als u werkelijk geen andere 
mogelijkheid ziet? Een te grote leerlingenpopulatie op school is immers ten zeerste 
contraproductief: het zorgt voor problemen inzake capaciteit en begeleiding en zal een 
mogelijke verspreiding van het virus in de hand werken. 
 
Onze schoolbus rijdt niet uit in het kader van het voorschools -en naschools 
leerlingenvervoer. 
 
We streven ernaar om zo snel mogelijk terug te schakelen naar contactonderwijs en hebben 
de intentie om onze deuren terug te openen voor onze leerlingen op maandag 9 november, 
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t.t.z. de eerste maandag na de herfstvakantie. U begrijpt echter dat we de door de overheid 
opgelegde procedures nauwgezet moeten volgen en dat de procedures snel kunnen 
wijzigen. We zullen hier zo snel en correct mogelijk over blijven communiceren. 
 
Als school kunnen we steeds rekenen op een grote betrokkenheid van en samenhorigheid 
met onze ouders. Laat ons met z’n allen, solidair en met groot wederzijds respect en 
sympathie, de hindernissen op ons pad zo goed mogelijk doorstaan. 
 
Ik hoop van ganser harte uw kind(eren), samen met alle andere leerlingen en leerkrachten, 
snel terug op onze school te kunnen verwelkomen. 
 
 
Ik dank u voor uw begrip. 
 
Vriendelijke groeten 
Vanessa Reygaert  
directeur 
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