
                                                        

                                                                                       Jonkershove, 13 maart 2020, 
 

Betreft: opschorting lessen wegens coronavirus, voorzien van 
opvang 
 
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.  

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. Er 

wordt dus sowieso GEEN les gegeven! 

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.    
 
Toch is de belangrijkste maatregel: IN HET BELANG VAN DE GEZONDHEID 
VAN UW KIND(EREN) EN DIE VAN UW FAMILIE IS HET STERK AANGERADEN 
OM UW KIND(EREN) NIET NAAR SCHOOL TE STUREN!!! 
 
Praktisch: (indien u toch uw kind naar de opvang in school stuurt): 
 

- Gedurende die 3 weken zijn er GEEN WARME MAALTIJDEN en ook GEEN 
DRANKJES! Gelieve zelf boterhammen en drank te voorzien. 

- De openingsuren van de school blijven dezelfde. De voor- en naschoolse 
opvang blijft ook gewoon open en de werking blijft behouden. (dit blijft 
uiteraard betalend) 

- Zet uw kind af aan de schoolpoort maar kom zelf NIET binnen. 
 
We moeten voorkomen dat leerlingen in vakantiemodus gaan. Dit kan gebeuren via 
thuiswerk op Bingel, Kweetet of andere taken. Iedere leerling wordt via een brief van 
de juf of meester op de hoogte gesteld wat er moet gedaan worden. Allerhande 



taken worden gedetailleerd beschreven. (aanvullen werkboeken taal, spelling, 
wiskunde, bruine boeken wiskunde met herhaling, contractwerk, online oefeningen, 
leesboekjes voor de lagere leerjaren,…). Ik bedank mijn team om dit in een heel 
korte tijd klaargestoomd te krijgen. 
We rekenen op de verantwoordelijkheid en medewerking van de ouders om op te 
volgen of de gekregen taken gemaakt worden. Alvast bedankt daarvoor. 
Hou ook geregeld uw mailbox (ook de SPAM) in de gaten, want via dit kanaal 
kunnen ook taken doorgegeven worden… 
 
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. 
Zieke kinderen kunnen NIET terecht op school en blijven thuis! 
 
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 14689 of mail info-

coronavirus@health.fgov.be. 

 Extra informatie voor ouders op 

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

 
 Wie nog bijkomende vragen heeft, kan altijd bij mij terecht. 
 
 
Vriendelijke groeten, 
 
Geert Puype 
directeur 
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