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Met deze brief wil ik jullie reeds op de hoogte brengen van een aantal maatregelen die we zullen
treffen tegenover de opschorting van de lessen. Ik moet hier duidelijk bij stellen dat de scholen nog
geen extra richtlijnen hebben gekregen van de overheid. Wij verwachten deze wel nog in de loop van
de avond. U zal nog bijkomende info krijgen indien deze nieuwe zaken van belang zijn voor ouders en
school.

Alle lessen worden geschorst en er wordt opvang voorzien indien
strikt nodig.
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 maar we blijven de opvang verzekeren voor de leerlingen van wie
ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die anders opgevangen worden door
hun grootouders. De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten
opvangen door hun grootouders..
Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie...).
Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 april 2020. Gedurende deze
periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.
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-jemet-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-voorouders

Wat betekent dit voor onze school?
•

De leerkrachten zijn op school om kinderen op te vangen binnen de gewone openingsuren
van de school maar niet erbuiten.
o 8.20 – 16.15: op maandag, dinsdag en donderdag
o 8.20 – 11.45: op woensdag
o 8.20 – 15.15: op vrijdag
Tijdens deze uren hoeven kinderen niet strikt de ganse dag aanwezig te zijn.
Indien bv. een ouder in de namiddag in de zorgsector moet beginnen werken, kunnen deze
kinderen in de voormiddag gerust thuis blijven. Kinderen kunnen ook vroeger dan de
einduren van de school afgehaald worden.
Het is immers de bedoeling dat zo weinig mogelijk kinderen op school opgevangen worden
zodat ze elkaar en de volwassenen niet verder besmetten.

•

Wie wel opvang nodig heeft op school schrijft in via onderstaande link zodat we zicht
krijgen op het aantal kinderen dat we elke dag moeten opvangen. We vragen om minstens
drie dagen op voorhand in te schrijven, anders kunnen we ons niet organiseren.
Verwittig de school als je kind ingeschreven is en toch niet komt.
https://forms.gle/jYWnvfaEos8xkTyo6

Alle kinderen die naar onze opvang moeten komen, worden afgezet aan de buitenpoort van
de straat. Enkele collega’s vangen ze daar op en brengen ze verder.
Bij het einde van de dag zullen alle kinderen die nog aanwezig zijn ook verzamelen aan de
buitenpoort.
Wie tussen de uren de school betreedt, belt aan bij de zijpoort en meldt zich aan op het
secretariaat.
Wij brengen de kinderen zelf naar de opvangplekken.
•

Zieke kinderen horen niet thuis in de opvang!!

•

Er zijn geen warme maaltijden voor de kinderen die opgevangen worden.
Aangezien de aantallen niet voorzien kunnen worden, brengen alle kinderen die naar de
opvang komen hun lunchpakket mee volgens de afspraken die op school gelden.
Wie over de middag op school eet, betaalt het middagtoezicht aangezien deze mensen ook
door de school verder moeten betaald worden om het middagtoezicht te verzekeren.
Wie in de voormiddag aanwezig is, kan een stukje fruit extra meebrengen of een koek in de
namiddag.

•

Aangezien gevraagd wordt om zo weinig mogelijk aanwezig te zijn op school, worden de aanen afwezigheden van de leerlingen niet bijgehouden.

•

Leerrecht van de kinderen
Om zoveel mogelijk het leerrecht van de kinderen (in de lagere school) te garanderen, gaven
we de kinderen enkele werkboeken mee van rekenen, taal, schrift, …. en soms een
werkbundel.
Laat de kinderen hier niet zomaar in werken maar wacht op de instructies van de
leerkrachten over wat wel en niet moet gemaakt worden.
Sommige zaken die iets moeilijker zijn, willen de leerkrachten immers zelf na de vakantie
aanbrengen.
De instructies (met tips) komen volgende week want vandaag werden de leerkrachten op
snelheid gepakt door deze maatregel. Zij zullen dit maandag in overleg allemaal plannen.
Kinderen die op school aanwezig zijn, krijgen niet meer uitleg dan deze kinderen die thuis
zullen werken. Het kan immers best zijn, dat ze niet door de eigen leerkracht opgevangen
worden. (Deze maatregel werd ons uitdrukkelijk door de overheid opgelegd. We moeten
zorgen voor minimale opvang voor wie dit nodig heeft, maar moeten de lessen schorsen)
De taken die voorzien worden, moeten gemaakt worden.
Zieke leerkrachten kunnen geen feedback geven omtrent taken.
Verder zullen we ook via de digitale leerplatformen (zoals bingel) de kinderen aan het werk
zetten.
Deze taken moeten nog klaargezet worden.
Het is beter de kinderen elke dag iets te laten doen dan alles snel achter elkaar te laten
maken.
Alles zal jullie gemaild worden via de mailadressen waarover we beschikken.
Mailen met de leerkracht kan ook via hun professionele mailadres, liefst niet per telefoon.
Je vindt deze mailadressen op onze website.
Tijdens de openingsuren kan je bellen met de school: 051/689487 of met de directie
0485/118015
Op deze manier hopen we jullie voorlopig voldoende geïnformeerd te hebben.
Steeds bereid tot verdere feedback indien nodig
Hou het vooral veilig en gezond en draag zorg voor elkaar.
Namens het ganse schoolteam
Monique Dhoore

