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 datum 

 13 MAART 2020 

 

 

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk contactpersoon-toestel 

    
 

Versterkte maatregelen tegen het coronavirus: alle lessen worden geschorst 
vanaf maandag 16 maart 
  
Beste ouder 

 

De Vlaamse en federale overheden nemen bijkomende versterkte maatregelen om de verspreiding 

van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken en om de volksgezondheid te beschermen. Het zijn 

maatregelen om situaties te vermijden waarbij mensen samenkomen. 

 

Wat betekent dit voor onze gemeentelijke basisschool? 

 

Alle lessen worden geschorst vanaf maandag 16 maart t.e.m. vrijdag 3 april 2020. We blijven de 

opvang verzekeren voor ouders van leerlingen die: 

 werken in de medische gezondheidszorg; 

 werken in de openbare veiligheidssector; 

 zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die anders opgevangen worden door 

kwetsbare grootouders. 

 

De gezondheidsdeskundigen raden sterk af om kinderen te laten opvangen door hun grootouders. 

Bij het organiseren van de opvang houden we rekening met hygiëne, afstand, ventilatie ... We 

streven ernaar om de leerlingen in kleine groep op te vangen.  

 

De warme maaltijden worden tot aan de paasvakantie geannuleerd. Leerlingen die genoodzaakt zijn 

om naar de opvang te komen, brengen een eigen lunchpakket en tussendoortjes mee. 

 

De opvang op school wordt voorzien van 8 tot 15.45 u. Binnen deze uren hanteren we flexibele 

aankomst- en vertrekmomenten. Om de veiligheid van de kinderen te garanderen, moet uw 

zoon/dochter bij aankomst en vertrek geregistreerd worden op het schoolsecretariaat. Gedurende 

deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.   

 

De werking van de IBO blijft gegarandeerd. Ouders die nood hebben aan voor- en naschoolse 

opvang, kunnen contact opnemen met de IBO-coördinator (Jana vestiging Oudegem en 

Schoonaarde: 0472-48 00 15, Sharon vestiging Appels en Baasrode: 0472-48 00 16, Veerle 

vestiging Grembergen en Boonwijk: 0472-48 00 17) 
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Wat kan je als ouder doen? 

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, grieperig 

gevoel). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts. Kinderen die symptomen vertonen, 

kunnen niet naar de opvang komen. Indien een kind tijdens de opvang symptomen vertoont, worden 

de ouders onmiddellijk verwittigd om hun kind te komen halen.  

 

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 0800-14 689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be. 

 Extra informatie voor ouders op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders 

 

 

Hoogachtend 

 

Namens het college van burgemeester en schepenen 

Wouter Van der Vurst Danny Verneirt Piet Buyse 

algemeen directeur                         directeur burgemeester 
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