
 

UPDATE 13 maart - Berichtgeving omtrent – COVID-19 
 
Beste ouders, leerlingen en collega’s, 
 
 
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 aan het werk moeten blijven en niet in opvang kunnen voorzien. Wij vragen iedereen 
creatief te zijn opdat de leerlingen niet opgevangen hoeven te worden door hun grootouders (dit op 
dwingende vraag van gezondheidsdeskundigen). Het doel van de beslissing is dat de meeste 
ouders hun kinderen thuishouden, zodat de kans op besmetting afneemt. Door de kinderen toch 
naar school te brengen, komen ze in een milieu waar de besmetting sneller kan opgelopen worden 
en dus overgedragen worden op volwassenen en dat is net wat deze nieuwe maatregel tracht te 
voorkomen.  
 
Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie, .... 
Deze maatregel gaat in vanaf maandag 16 maart en duurt t.e.m. 3 april 2020. Gedurende deze 
periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.    
De hoofdschool is elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag open van 7 uur tot 18 uur. Op 
woensdag is de school open van 7 uur tot uiterst 12 uur. 
Kosten voor de opvang zijn er volgens de gewone geldende afspraken. 
Tijdens de gewone schooluren: 8.10u – 12.15u en van 13u – 15.40u zijn er uiteraard geen kosten. 
Dus ook voor de voor – en naschoolse opvang en middagtoezicht blijven de normale tarieven van 
toepassing.  
 
 
We vragen ook de ouders van het Westhoekschooltje, die geen opvang vinden voor hun kinderen, 
om hun kinderen naar de hoofdschool te brengen. Op het Westhoekschooltje zal er voorschools 
een noodopvang voorzien worden voor de kinderen van ouders die niet tot op de hoofdschool 
geraken, echter zullen de leerkrachten van het Westhoekschooltje om 8.30u de kinderen over 
brengen naar de hoofdschool om er onze opvang centraal te kunnen organiseren. 
 
 
 
Maatregelen genomen op maat van onze eigen school: 

- Warme middagmalen kunnen niet aangeboden worden. (De traiteur levert niet uit.) 
Geef uw zoon/dochter dus zeker eten en drinken mee naar school. 

- Onze bus kan geen ophaaldienst waarborgen aangezien onze buschauffeur zelf ook in de 
risicogroep valt. 

- Aan enkele personeelsleden en medewerkers zullen we met aandrang vragen om thuis te 
blijven aangezien ze door hun huidige toestand (medisch, leeftijd, …) in de risicogroep 
vallen en op school al helemaal niet veilig zijn. 

- ALLE geplande leeruitstappen, oudercontacten, schoolactiviteiten, … worden tot en met 3 
april geannuleerd. 

 
Wij vragen daarom met aandrang om enkel en alleen gebruik te maken van de school als ‘opvang’, 
wanneer u echt niet anders kunt. Om toch enig zicht te kunnen krijgen op de aanwezige leerlingen 
de komende weken vragen we jullie via deze link je te registreren. (https://forms.gle/VgPAeX5pMjKWYKcQ6) 
 
 



 
 
Als schoolteam zullen we ons ook bezinnen over de gemiste leerstof. We zullen nagaan welke 
leerstofelementen echt essentieel zijn in functie van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen. We 
willen u echt garanderen dat wij ons uiterste best zullen doen opdat uw kind(eren) geen nadelige 
gevolgen zal ervaren door deze drastische maatregelen in het belang van de volksgezondheid. 
 
 
Wat kan er ondertussen wel gebeuren? 
Aangezien nieuwe leerstof niet kan aangebracht worden, raden wij wel aan om dagelijks bewust 
tijd te maken om te oefenen. Daarom zal elke leerkracht lager onderwijs wekelijks een 
oefenpakket samenstellen dat u via mail zal ontvangen. Wij gunnen onze leerkrachten hiertoe de 
nodige tijd om dit degelijk voor te bereiden zodat u tegen ten laatste dinsdagnamiddag 17/03 
een eerste mail van de leerkracht zal ontvangen. 
Tijdens de schooluren kan u de leerkracht via mail contacteren voor eventuele vragen met 
betrekking tot de voorgestelde oefeningen. 
Met algemene vragen en/of bezorgdheden kunt u altijd terecht bij de directeur: 0475 31 75 37 of 
directie@vbsscheldewindeke.be. 
 
 
Wat kan je als ouder doen? 
Blijf vooral rustig maar 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 kind over het coronavirus:  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-
kinderen-over-het-coronavirus  
 
Via de schoolwebsite en/of mails houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.    
 
 
“Nood breekt wet. We rekenen op de creativiteit van de leerkrachten. De gezondheid van onze 
kinderen is belangrijker dan wat ze nu even niet zullen leren”, zegt minister van onderwijs Ben 
Weyts. 
 
 
Wij hopen van harte dat jullie erin slagen opvang te vinden, danken jullie voor het begrip in deze 
onduidelijke tijden en wensen jullie veel moed. 
 

 Meer informatie?   
• Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be .   
• Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.   
• Extra informatie voor ouders   

 Onderwijs Vlaanderen - Informatie over het coronavirus voor ouders  
 
Wees voorzichtig, houd rekening met de adviezen vanuit de overheid, … de gezondheid 
van ons allen komt nu op de eerste plaats! Laat ons vooral hopen dat het coronavirus kan 
ingedijkt worden door deze maatregelen. 

 
 
Met vriendelijke groeten, 
Schoolbestuur, leerkrachten, medewerkers en directie VBS Scheldewindeke 
 


