Beste 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.
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 betekent dit nu voor onze school?
1. We voorzien opvang tijdens de lesuren
We voorzien in opvang voor kinderen van ouders die in de gezondheids-, medische sector of de
veiligheidssector werken, en ouders die geen alternatieve opvang kunnen voorzien. Zo
vermijden we dat er een beroep wordt gedaan op grootouders. Ouders hebben de
verantwoordelijkheid steeds bereikbaar te zijn om kinderen die ziektekenmerken vertonen
onmiddellijk op te halen.
We durven ook pleiten voor alternatieve opvangmogelijkheden zoals buren, vrienden, andere
familieleden…
Bij het organiseren van de opvang houden we vanzelfsprekend ook rekening met de strenge
maatregelen rond hygiëne.
2. Waar aanmelden ?
Om zicht te krijgen hoeveel kinderen volgende week aanwezig zullen zijn op school vragen wij
met aandrang het meegestuurde strookje in te vullen en door te sturen naar de school. Dit
maakt het ons makkelijker om te organiseren.
Alvast dank hiervoor.

3. Wat met opvang voor/na school ?
Op de vestigingen waar er voor – en naschoolse opvang aanwezig is blijft deze open.
Op het Persynplein blijft de opvang ook actief.

4. Samen waakzaam zijn
Kinderen die symptomen van ziekte vertonen, worden niet toegelaten.
Iedereen wordt gecontroleerd op koorts bij aanvang van elk dagdeel en de symptomen worden
in de gaten gehouden. Ingeval van koorts/symptomen volgen wij de procedure vanuit de
overheid en zullen we ouders onmiddellijk contacteren zodat ze hun zoon/dochter kunnen
komen ophalen.
5. Wat dienen kinderen die door de school worden opgevangen mee te brengen ?
Je voorziet eigen lunch en drank, er is immers geen mogelijkheid tot het bestellen van een
warme maaltijd.
Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met de nodige afstand en ventilatie.
Hierdoor zullen we zoveel mogelijk buitenspel laten doorgaan, dus voorzie hiervoor graag
aangepaste kledij.
6. Wat met het recht op leren ?
Vanuit ons opvoedingsproject geldt het principe dat kinderen het recht hebben om te leren en
proberen we een zinvol aanbod te voorzien, zowel voor de kinderen thuis als op school. Vanuit
dit principe willen we bekijken op welke wijze we hier als school aan tegemoet kunnen komen.
Dit doen we begin volgende week in overleg met onze leerkrachten, uiteraard houden we u
hierrond verder op de hoogte.

7. 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/hoespreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus
Tot slot:
Bovenstaande maatregelen kunnen te allen tijde wijzigen wanneer er zich veranderingen
voordoen. Mogen wij daarom met aandrang vragen GIMME of de website van de school te
blijven raadplegen en opvolgen. www.slw.be
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

