
 

 

 

 

Beste ouder(s) 

 

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het 

coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen. Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 

middernacht en duurt tot en met vrijdag 3 april 2020. Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd. 

Uitzonderlijke situaties vragen ook uitzonderlijke maatregelen. We rekenen daarbij op ieders verantwoordelijkheids- en 

burgerzin. 

 

WAT BETEKENT DIT NU VOOR ONZE SCHOOL? 
De school volgt de richtlijnen van de overheid (Ministerie van Onderwijs, Agentschap Zorg & Gezondheid), alsook de 

afspraken die vanuit het Katholiek Onderwijs Vlaanderen worden opgelegd.  

Alle lessen worden opgeschort maar de school voorziet in noodopvang voor kinderen van ouders die in de gezondheids-, 

medische sector of de veiligheidssector werken, en ouders die geen alternatieve opvang kunnen voorzien. 

Hierbij wordt in eerste instantie aan ouders gevraagd om hun kind(eren) zoveel mogelijk thuis te laten daar concentraties 

van grote groepen mensen (zo ook op scholen) dient vermeden te worden. Van ouders wordt verwacht dat ze zelf instaan 

voor de nodige opvang van hun kind/kinderen. Gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten 

opvangen door hun grootouders. Maar we durven ook pleiten voor alternatieve opvangmogelijkheden zoals:  

 Opvang bij buren, familie, vrienden,... 

 Opvang door een vaste oppas 

 Het onderling afspreken met ouders wie voor opvang kan zorgen 

 Een leerling secundair, hoger of universitair onderwijs inschakelen als oppas 

 

ORGANISATIE NOODOPVANG 
 De noodopvang wordt georganiseerd op basis van de bestaande schooluren: 

Maandag Van 08.30 uur tot 11.40 uur Van 13.00 uur tot 15.20 uur 

Dinsdag  Van 08.30 uur tot 11.40 uur Van 13.00 uur tot 15.20 uur 

Woensdag Van 08.30 uur tot 12.05 uur 

Donderdag Van 08.30 uur tot 11.40 uur Van 13.00 uur tot 15.20 uur 

Vrijdag  Van 08.30 uur tot 11.40 uur Van 13.00 uur tot 15.20 uur 

De schoolpoort gaat zoals gewoonlijk ’s morgens open om 08.15. 

 Zieke kinderen worden niet toegelaten. Hiervoor zal bij aanvang de koorts gemeten worden en symptomen 

nauwlettend in de gaten gehouden. Ouders hebben de verantwoordelijkheid steeds bereikbaar te zijn om kinderen 

die ziektekenmerken vertonen onmiddellijk op te halen. 

 Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie... 

 Vanaf maandag bieden we geen soep en warme maaltijden meer aan. Kinderen die toch naar school komen 

brengen hun eigen lunchpakket mee. Voor het middagtoezicht zal remgeld aangerekend worden. 

 Lees grondig de maatregelen van de buitenschoolse opvang na indien u hiervan gebruik wenst te maken (zie 

aparte brief). 

 

ALTERNATIEVEN VOOR DE LESSEN 
 Nu de lessen geschorst zijn kunnen leerlingen achterop geraken in hun leertraject. Daarom wordt uitgekeken om 

in de mate van het mogelijke alternatieve vormen van leren te organiseren.  

 De klasleerkracht van de lagere school zal de komende weken herhalingstaken voorzien voor de kinderen. Ze 

beslissen zelf in welke vorm dit zal gebeuren. De taken worden bezorgd via mail of een ander kanaal. Het maken 

van die taken is niet verplicht maar wel sterk aan te raden. Het is belangrijk dat de leerlingen hierbij enige vorm van 

feedback krijgen van iemand thuis, want ervaring leert dat kinderen ook fouten kunnen inoefenen. 

 We bekijken met het team hoe we de essentiële nieuwe leerstofinhouden achteraf kunnen bijwerken. 

 

WAT KAN JE ALS OUDER DOEN? 
 Blijf alert voor mogelijke symptomen bij uw kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als 

die optreden, neemt u contact op met de huisarts.  

 Spreek met uw kind over het coronavirus. 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus 

    

MEER INFORMATIE 
 Algemene info en veel gestelde vragen vindt u op www.info-coronavirus.be. 

 Hebt u nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be. 

 Extra informatie voor ouders op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders. 

 

Ook in de toekomst blijven wij u graag verder informeren over mogelijke wijzigingen en evoluties. 

Bedankt voor uw vertrouwen en begrip. 

 

Vriendelijke groeten 

 

Manfred Van de Velde 

Algemeen directeur 
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