
                Aanvraag werkverlet:  noodzakelijke opvang voor kind in de basisschool
 

                         Antwerpen, 07/05/2020 

Beste werkgever 

Op woensdag 06/05 kregen wij als basisschool nieuwe richtlijnen in verband met het coronavirus. De 

school moet nog steeds alle lessen en schoolactiviteiten opschorten. Vanaf 15/5 zullen wij slechts 

voor een beperkte groep leerlingen onderwijs organiseren op een beperkt aantal dagen. Wij kunnen 

geen veilige voor- en naschoolse opvang inrichten en dus sluit de school om 16 uur. De school kan 

slechts voorzien in beperkte noodopvang voor ouders die NIET kunnen telewerken. Om die reden 

vragen wij ouders om zelf in te staan voor de opvang van hun kind. Wij rekenen op uw begrip als 

werkgever.  Bij deze vragen we dan ook om uw personeelslid toestemming te geven om het werk tot 

en met nader order (zeker tem 29/5) stop te zetten of van thuis uit te werken. 

Indien u vragen hebt, kan u steeds contact opnemen met de school en vragen naar de directie, Kristien 

Franck. 

Kristien Franck, directeur  

0485/73 44 47 
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