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Beste ouders 

 

Graag willen wij jullie vanuit de dienst Onderwijs inlichten over bepaalde initiatieven die 

genomen worden naar aanleiding van de coronacrisis. 

 

Opvang in de Paasvakantie en weekends april 

De Stad Aalst is er zich van bewust dat momenteel een maximale inzet wordt gevraagd van 

personeelsleden in de cruciale beroepen. Daarom werd beslist om tijdens de paasvakantie, en bij 

uitbreiding op paasmaandag en alle weekends in de maand april 2020, gratis opvang te voorzien 

voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar van mensen die in Aalst tewerkgesteld zijn of stage lopen in de 

cruciale sectoren: ziekenhuizen, woonzorgcentra, politie, brandweer, thuiszorg, zorg- of 

medische sector in het algemeen (vb. zelfstandige thuisverpleging, apotheker), …  

Vanaf zaterdag 4 april 2020 wordt elke dag opvang voorzien. Deze opvang zal plaatsvinden in 

stedelijke basisschool De Notelaar (Vrijheidstraat 65, 9300 Aalst). Concreet gaat het over 

volgende dagen: 

- het weekend van 4 en 5 april 2020 
- de paasvakantie van 6 tot en met 19 april 2020 (inclusief paasmaandag en weekends) 
- het weekend van 25 en 26 april 2020 

Om organisatorische redenen wordt gevraagd om kind(eren) op voorhand in te schrijven. 

Inschrijven kan vanaf dinsdag 24 maart 2020 via volgend inschrijvingsformulier. Bij de 

inschrijving zal gevraagd worden om een werkgeversattest op te laden.  

Alle informatie omtrent deze extra kindervangmogelijkheden kan u vinden op 

www.aalst.be/crisiskinderopvang. 

 

Ondersteunen kwetsbare gezinnen bij afstandsonderwijs 

Jullie kregen de communicatie van Telenet allicht ook al door, maar voor de zekerheid hierbij 

nog eens de info. Telenet voorziet voor bepaalde gezinnen gratis internet tot einde juni. OCMW’s 

en scholen kunnen vouchers aanvragen voor gezinnen die niet beschikken over internet en zo 

geen toegang hebben tot het afstandsleren. Het OCMW van Aalst vraagt deze vouchers ook al 

aan, maar de scholen kunnen dit dus ook. Meer informatie vinden jullie in de volgende link: 

https://press.telenet.be/telenet-opent-publieke-internetconnecties-voor-leerlingen-zonder-
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internettoegang?fbclid=IwAR29GgnCBSiKpyQ43nlX3UZC1ThzG5hLnc64MgFiWZPh9ops6Au74J

T5WVE. 

Een voucher aanvragen voor een leerling/gezin kan via volgend mailadres: 

Hotspot.Info@telenetgroup.be 

Telenet vraagt om af te stemmen met het OCMW om dubbele aanvragen te vermijden, maar dat 

is uiteraard niet zo eenvoudig. Het OCMW kan geen lijsten doorgeven, maar liet wel weten dat de 

scholen proactief kunnen informeren bij hen en dat ze dan zullen doorgeven of ze reeds een 

voucher aangevraagd hebben voor het betreffende gezin. 

 

Communicatie vanuit Centrum Geestelijke Gezondheidszorg 

In bijlage vinden jullie ook een communicatie vanuit het CGG dat ondersteuning kan bieden bij 
het omgaan met psychische moeilijkheden in deze tijden. 

 

Aalst helpt 

Vanuit de coördinator vrijwilligerswerk werd een platform gecreëerd waar een match gemaakt 

wordt tussen mensen die hulp nodig hebben en mensen die hulp kunnen bieden. Meer info 

hierover vind je op https://aalst.be/aalst-helpt. 

 

Mogen wij vragen om deze informatie te verspreiden onder jullie scholen? 

 

Met vriendelijke groeten, 

 
Stad Aalst 

Onderwijs 

Werf 9, 9300 Aalst 

tel. 053 77 9300 
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