Vrijdag 25 juni 2021

Beste Minister Weyts,
Dank voor uw antwoord op ons schrijven.
Half mei stuurden wij een open brief het brede onderwijsveld in . Hierin beschreven we onze grote
bezorgdheid om het gebrek aan zorg-omkadering voor de meest ontwikkelings-bedreigde kleuters in
het reguliere onderwijs.
We bleken niet alleen te staan met deze bezorgdheid; 1294 mensen ondertekenden mee onze brief
via een online petitie.
In de namenlijst ontdekken we niet alleen collega’s zorgcoördinatoren en directies ; ook
schoolbesturen en externe partners ( ondersteuningsnetwerk, revalidatiecentra, CLB, …) zien de
schrijnende situaties met lede ogen aan.
Vanuit de vakbondsorganisatie COV kregen we steun en aanmoediging ; zij beloven om onze oproep
verder mee te blijven nemen in hun eisen en wekelijkse onderhandelingen.
Vanuit de Commissie Onderwijs kregen we antwoord van CD&V, Open VLD , Vlaams Belang en
tenslotte ook van u. We waarderen het feit dat u onze brief beantwoordt en er toelichting werd
gegeven. De boodschap was min of meer gelijklopend : “de bezorgdheid wordt erkend en
gewaardeerd en … er wordt aan gewerkt”. In uw brief geeft u al een inkijk in de plannen.
U maakt ons benieuwd. We lezen een aantal van onze bezorgdheden terug in de voorstellen die op
tafel liggen. We hopen dat ze ook daadwerkelijk geconcretiseerd zullen worden . Zullen kleuters
wiens ontwikkeling en leren ernstig beperkt zijn, daadwerkelijk krijgen wat hen toekomt in het
uiteindelijke nieuwe model? En zal de uitrol ervan voor hen niet te laat komen ?
In onze vraag omtrent de wachttijden bij onderzoekscentra lezen we enkel een tussentijdse coronaoplossing. Kan deze tijdelijke maatregel geen structurelere inbedding krijgen? Bvb een HGD-traject
dat gestaafd wordt door meerdere partners? Uiteraard is het niet aan een school alleen om de
noodzaak van een IAC of toegang tot een school Buitengewoon Onderwijs te staven. Externe
hulpverleners kunnen daarbij zeer waardevolle argumentatie aanleveren.
Verder hopen we ook dat een wettelijk kader voor scholen omtrent de beëindiging van een HGDtraject ter sprake wordt gebracht. In uitzonderlijke gevallen vinden wij dit echt noodzakelijk.
Wanneer ouders halsstarrig vasthouden aan een verwachting die niet ingelost kan worden binnen
het reguliere onderwijs, vragen wij de mogelijkheid om op te kunnen komen voor het welzijn van
zowel de betrokken kleuter als zijn schoolgenoten.
U leest: onze bezorgdheid om zorg houdt ons nog steeds wakker!

De brief en de vele handtekeningen vindt u al bijlage. Wij blijven bereid om hierover in gesprek te
gaan. We rekenen op de vele mensen, partijen en organisaties om onze stem mee te blijven
vertolken, in naam van onze kleuters.
Binnenkort sluiten onze scholen even hun deuren. We laden op, we verfrissen onze energie en
vinden opnieuw de grote goesting om er ook volgend jaar weer voor al onze kleuters te zijn.
Meneer de minister, wij wensen en hopen voor u hetzelfde !

Beleefde groeten ,
Inge Verschueren , zorgcoördinator Kleuterschool Groenendaal
Dirk Vranken , directeur Kleuterschool Groenendaal
Onze 1294 mede-ondertekenaars

