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Stad Gent organiseert zelf noodopvang op
scholen in paasvakantie

Tijdens de paasvakantie zal de Stad Gent zelf instaan voor noodopvang op

verschillende scholen. De noodopvang is voor kinderen (+2,5 jaar) van ouders

met een cruciaal beroep, sociaal of medisch kwetsbare kinderen en kinderen met

een moeilijke thuissituatie. Inschrijven kan vanaf vandaag.

De Vlaamse regering gaf op 24 maart 2020 steden en gemeenten de opdracht om ook in de

paasvakantie in samenwerking met scholen en opvanginitiatieven concrete noodopvang te

voorzien voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep, sociaal of medisch kwetsbare

kinderen en kinderen met een moeilijke thuissituatie. De Stad Gent beperkt zich niet tot

regisseren, maar zal zelf de noodopvang organiseren om zo medische en andere cruciale

sectoren maximaal te ontzorgen en om een oplossing te bieden voor kinderen in moeilijke

thuissituaties.

Vanaf 7 kinderen op eigen school
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte
stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de
tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk.
De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een
open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.

De noodopvang zal zoveel mogelijk plaatsvinden op basisscholen waar de kinderen zelf

schoollopen. Vanaf 7 kinderen is  er opvang op de eigen school. Bij minder dan 7 kinderen

wordt een andere school of opvanglocatie in de buurt voorzien. Groepen worden niet gemengd,

kinderen blijven in hun eigen 'contactbubbel'. De begeleiding wordt, in nauw overleg met de

scholen, opgenomen door professionele kinderbegeleiders van de Dienst Kinderopvang van de

Stad Gent, eventueel aangevuld met vrijwilligers.

'We zetten alles op alles om deze noodopvang samen met alle partners in
goeie banen te leiden. De begeleiders van de Dienst Kinderopvang zijn
professioneel opgeleid, hebben een groot hart voor kinderen en staan hiervoor
paraat. Ik wil hen danken voor hun engagement. Samen garanderen we de
ouders een warm onthaal voor hun kind.'
— Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Inschrijven voor de noodopvang kan tot en met dinsdag 31 maart 2020 via dit onlineformulier,

via de school zelf of via Gentinfo op 09 210 10 10 of gentinfo@stad.gent.

Contact

Sofie Rédelé, kabinet schepen Decruynaere, gsm 0473 54 13 45, e-

mail sofie.redele@stad.gent

Bevoegd

Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid, Outreachend Werk en Jeugd, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, e-mail schepen.decruynaere@stad.gent
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