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1

Belronde: uitbreiding heropstart van de basisscholen

Op 8 juni starten de versoepelingen van de derde fase van de exitstrategie. In het lager onderwijs
konden het eerste, het tweede en het zesde leerjaar herstarten sinds 15 of 18 mei, de kleuterklassen
vanaf 2 juni. Het derde, vierde en vijfde leerjaar kunnen de lessen hervatten op vrijdag 5 juni (als proefdag) of op maandag 8 juni. Voor het basisonderwijs kan dit, op basis van actuele medische inzichten,
zonder social distancing en met de klasgroep als contactbubbel. Scholen bepalen wel zelf, binnen de
veiligheidsmaatregelen, welke uitbreiding voor hen haalbaar en doenbaar is, zowel qua heropstartende leerjaren, timing van de uitbreiding als het aandeel onderwijstijd op school.
De Vlaamse onderwijsinspectie telefoneerde op vrijdag 5 juni naar 230 basisscholen om te informeren
naar het verloop van de uitbreiding van de heropstart.
Omdat we een representatief beeld willen schetsen van de situatie werd er gekozen voor een steekproef die Vlaanderen weerspiegelt. Uit de populatie van Vlaamse basisscholen werden de autonome
kleuterscholen geschrapt. Vervolgens werd een steekproef van 230 basisscholen geselecteerd die representatief is voor wat betreft provincie, onderwijsverstrekker, de SES-kenmerken en de grootte van
de school. Zeven scholen konden niet bereikt worden. Daarom rapporteren we hier over 223 basisscholen.

2

Resultaten

2.1

Heropstart kleuteronderwijs

De onderwijsinspectie vroeg aan de scholen of ze de kleuterafdeling hebben heropend. In 90 % van de
bevraagde scholen zijn alle kleuterklassen opnieuw opgestart. In 4 % van de scholen is de kleuterafdeling voorlopig nog gesloten. De helft van de scholen in deze beperkte groep heropenen de kleuterafdeling op 8 juni.
In de overige 6 % van de scholen zijn niet alle kleuterklassen opgestart. De instapklassen heropenden
in geen van deze veertien scholen. De eerste kleuterklassen zijn opnieuw opgestart in zes van deze
scholen, de tweede kleuterklassen in twaalf ervan en de derde kleuterklassen in allemaal.
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In 60 % van de scholen zijn de kleuterklassen voltijds open. In nog eens 27 % van de scholen zijn ze
meer dan halftijds open. In een minderheid van de scholen (13 %) zijn de kleuterklassen vijf halve
dagen of minder geopend.

2.2

Uitbreiding heropstart lager onderwijs

We bevroegen de scholen ook over de uitbreiding van de heropstart van het lager onderwijs met het
derde, vierde en vijfde leerjaar. Ongeveer de helft van de scholen start vandaag (vrijdag 5 juni) met de
uitbreiding van de lagere klassen met het derde, vierde en/of vijfde leerjaar. De andere helft doet dit
maandag 8 juni. Slechts één van de 223 gecontacteerde scholen geeft aan de heropstart niet uit te
breiden.
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In 96 % van de scholen starten alle leerjaren opnieuw op. In de overige 4 % van de scholen start minstens één leerjaar niet op.
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Welke klassen starten extra op?
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We brachten ook in kaart hoeveel dagen per week de extra klassen opstarten. Eén op drie scholen
biedt een voltijds aanbod aan de extra klassen. In iets meer dan één op vijf van de scholen starten de
extra klassen meer dan vijf halve dagen op. Ongeveer één op tien scholen biedt vijf halve dagen onderwijs aan in de extra klassen. En in één op drie van de scholen gaat het om minder dan vijf halve
dagen.
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Conclusie

De kleuterafdeling startte opnieuw op in 96 % van de scholen. Slechts in 4 % van de scholen blijft de
kleuterafdeling (al dan niet voorlopig) nog gesloten. In 90 % van de scholen heropenden alle kleuterklassen. In de scholen waar dit niet het geval is, krijgen de oudste kleuters voorrang.
In bijna twee op drie scholen is er een voltijds aanbod voor de kleuters. In nog eens één op drie scholen
is het aanbod minstens halftijds. In een kleine minderheid van de scholen zijn de kleuterklassen minder
dan vijf halve dagen geopend.
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Zo goed als alle scholen breiden de heropstart van de lagere school uit met het derde, vierde en/of
vijfde leerjaar. Slechts één school geeft aan dit niet te doen. Ongeveer de helft van de scholen start
hier vandaag (vrijdag 5 juni) mee, de andere helft maandag 8 juni. In 96 % van de scholen starten zowel
het derde, vierde als vijfde leerjaar opnieuw op.
In ongeveer één op drie de scholen starten de extra klassen in het lager onderwijs voltijds op. Eveneens
één op drie scholen biedt minstens een halftijds aanbod. In een laatste derde van de scholen starten
de extra klassen minder dan halftijds op.
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