
 

Geachte ouder of verantwoordelijke                 
beste leerling 

Zoals je via de media hebt vernomen, heeft de Nationale Veiligheidsraad 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. 

Wat betekent dit voor onze school? 

We voorzien geen lessen meer vanaf maandag 16 maart tot en met vrijdag 3 april 2020. Voor de leerlingen van wie 

ouders zelf geen opvang kunnen voorzien, zal de school instaan voor opvang in de vorm van studie tijdens de 
gewone lesuren. We raden aan dat leerlingen die zelfstandig thuis kunnen blijven dit ook doen. De 
gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen of jongeren nu te laten opvangen door hun grootouders. 

Leerlingen die naar de schoolopvang komen, nemen zelf materiaal mee om te studeren of te werken. Wie naar school 
komt, neemt ook de eigen lunch mee want er zijn geen warme maaltijden of broodjes op school.  

Als je wenst dat jouw zoon of dochter opgevangen wordt door de school, dan vragen we om dit kenbaar te maken via 
de enquête Opvang op school ten laatste zaterdagmiddag 14 maart om 15 uur.  Een link naar de enquête ontvangen 
ouders en verantwoordelijken via een volgend bericht. Wie niets laat weten via de enquête wordt verondersteld thuis 
opgevangen te worden. Wie inschrijft voor de opvang blijft die volledig dag op school. 

Het proefwerk gaat niet door op het voorziene moment. Na de paasvakantie kunnen vanaf de tweede week 
evaluatiemomenten voorzien worden voor een aantal vakken. De leerlingen nemen al hun boeken en cursusmateriaal 
mee naar huis en checken Smartschool dagelijks op taken of opdrachten. Het is nog geen paasvakantie, maar tijd om 
te leren.  Alle stages (dag- en blokstages) gaan door, voor zover het stagebedrijf zelf geen maatregelen neemt. Indien 
de stage niet doorgaat, neemt de stagiair contact met de stagebegeleider van de school.  

 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: 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 

Smartschool en Facebook zullen gebruikt worden voor verdere communicatie. 

 

vriendelijke groeten 

 

het directieteam 
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