Groepsopvang Brussel woensdag 25/11 terug open, maatregelen tot en met 30/11
Aan organisatoren groepsopvang Brussels Gewest

24 november 2015

Beste organisator,
Op basis van de laatste informatie van het Crisiscentrum en de Nationale en Gewestelijke
Veiligheidsraad, is besloten dat de crèches in het Brussels Gewest op woensdag 25 november terug
open kunnen.
Naar analogie met veiligheidsmaatregelen voor de scholen, gelden volgende
veiligheidsmaatregelen:









Elk kinderopvanginitiatief heeft zijn crisisplan waarin evacuatieplan vervat zit.
Toegangscontrole:
o Verscherpt toezicht aan de toegang bij aanvang en bij het beëindigen van de opvang
o De toegang tot de groepsopvang moet gesloten zijn.
o Enkel bekende personen krijgen toegang tot de opvang. Onbekende externen worden
niet toegelaten.
Begin en einde van de dag : de kinderen zoveel mogelijk druppelsgewijs ontvangen en laten
vertrekken.
Externe activiteiten:
o Organisatoren annuleren overlegmomenten met externen en annuleren uitstappen en
vormingen.
o Annuleer eventuele grotere evenementen.
Organisatoren moeten ten allen tijde bereikbaar blijven via mobiele telefoon.
In nood kan u altijd terecht op het volgende nummer van het crisiscentrum: 101. !Vermeld
wel duidelijk dat u belt vanuit een crèche.

De politie zal zichtbaar patrouilleren om de veiligheid van de crèches maximaal te garanderen.
We hebben per politiezone alle adressen gegeven van de groepsopvang op hun terrein.
Er bestaat nog altijd de mogelijkheid dat de verantwoordelijken van de grootste crèches
gecontacteerd worden om in overleg te gaan met hun lokale politiezone om hun veiligheids- en
evacuatieplannen aan te scherpen en afspraken te maken over bijkomende beveiliging.
Al deze maatregelen blijven ten minste gelden tot en met maandag 30 november.
We raden aan om zoals altijd alert te zijn voor veilige toegang, ook in de regio’s buiten Brussel.
Hier vind je meer informatie. http://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-babys-enpeuters/infrastructuur/veilige-toegang/
Organisatoren kunnen met vragen terecht bij hun klantenbeheerder.
Als er nieuwe informatie komt, houden we jou op de hoogte. Je kan ook op Twitter, Facebook en
op onze website terecht
Twitterpagina Kind en Gezin
Facebookpagina Kind en Gezin
Website Kind en Gezin
Vriendelijke groeten,
Filip Winderickx
Afdelingshoofd Kinderopvang

