
Beste ouders, 
 
Zoals jullie weten heeft de Nationale Veiligheidsraad beslist om de lessen te schorsen in alle scholen 
om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en kwetsbare groepen te beschermen. 
We proberen hieraan bij te dragen met al onze scholen in het belang van onze leerlingen, de ouders, 
grootouders en personeel. 
 
Vermits er nieuwe richtlijnen blijven komen vanuit de overheid en dit volgende week ook zo zal zijn, 
zullen we onze aanpak hierop blijven afstemmen. 
We bewaken de gezondheid en proberen ook de kwaliteit van ons onderwijs te garanderen. 
 
Wat betekent dit voor onze school? 

1. De lessen worden geschorst 
 
Onze school vindt het belangrijk dat het leren niet stopt. Alle leerkrachten van de lagere school 
geven hun leerlingen contractwerkjes, inoefenbundels en opdrachttaken mee naar huis van de 
reeds geziene leerstof, níét van de nieuwe leerstof. 
Ook kunnen er opdrachten gegeven worden op digitale platformen zoals bingel en xnapda.  
 

2. Noodopvang op school 
 
De overheid heeft bepaald dat scholen in opvang moeten voorzien voor leerlingen waarvan de 
ouders in de gezondheids- of openbare veiligheidssector werken. 
Indien ouders geen andere opvang dan de grootouders hebben, kunnen ook deze leerlingen op 
school terecht. Dit gebeurt wel in overleg met de directeur. 
 
Vul de bijlage in en bezorg ons deze uiterlijk maandag 16 maart. Bezorg ons uiterlijk dinsdag 17 
maart ook een bewijs van uw werkgever (in geval telewerk voor u onmogelijk is en u geen opvang 
heeft). 
 
Tijdens de opvang brengen de leerlingen hun eigen lunchpakket en drinken mee. 
Leerlingen werken een takenpakket af, nadien houden ze zich rustig en zelfstandig bezig. Zorg er dus 
voor dat uw kinderen ook van thuis iets meehebben om zich bezig te houden. 
Leerlingen gedragen zich, indien dit niet lukt vervalt het recht op opvang.  
Leerlingen die ziek zijn blijven thuis – leerlingen die ziek worden, worden opgehaald door de ouders. 
 
Wat kan je als ouder doen? 

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig 
voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.  
 
Spreek met je met je 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: www.info-coronavirus.be. 

• Heb je 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 

Katleen Roelandt 
Directeur  
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Ik, mama/papa/voogd  ………………………………………………………………… schrijf mijn kind 
…………………………………… uit klas ……….. in voor de noodopvang op volgende dagen: 
 

o Maandag  16 maart 
o Dinsdag  17 maart 
o Woensdag  18 maart 
o Donderdag  19 maart 
o Vrijdag   20 maart 

 
o Maandag  23 maart 
o Dinsdag  24 maart 
o Woensdag  25 maart 
o Donderdag  26 maart 
o Vrijdag   27 maart 

 
o Maandag  30 maart 
o Dinsdag  31 maart 
o Woensdag  1 april 
o Donderdag  2 april 
o Vrijdag   3 april 
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