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Update maatregelen corona
Geachte ouders
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.
Wat betekent dit voor onze school?
Alle lessen worden geschorst vanaf maandag 16 maart 2020 tot en met vrijdag 3 april 2020. We
dringen erop aan dat u uw zoon of dochter thuis houdt. Wanneer dit echt niet mogelijk is, voorzien
we opvang op school. De school is open van 8 uur tot 16 uur en op woensdag tot 12 uur. Vanaf
dinsdag 31 maart, 12 uur is er geen opvang voorzien. De leerlingen brengen lunchpakket en bestek
zelf mee.
U wordt per mail of via onze Facebookpagina bevraagd of u al dan niet opvang nodig hebt voor uw
zoon of dochter.
De leerlingen zullen opdrachten krijgen via e-mail of andere digitale kanalen. We verwachten dat
elke leerling zijn of haar mailbox dagelijks controleert en de opdrachten nauwkeurig uitvoert.
Mogen we vragen dat u uw zoon of dochter hierin stimuleert en opvolgt?
We wachten de richtlijnen van de overheid verder af omtrent stage. De komende
proefwerkenperiode wordt in elk geval opgeschort. Ten laatste op 3 april delen we u de definitieve
beslissing mee omtrent het inhalen van de proefwerken.
Wat kunt u 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-metkinderen-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-voorouders
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