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Bericht aan
Bericht
aan alle
alleiouders over de maatregelen in de scholen naar aanleiding van het coronavirus

Geachte ouders,

De Nationale Veiligheidsraad besliste dat de lessen geschorst zijn en dat de scholen opvang moeten voorzien
tot de paasvakantie. Deze maatregelen werden genomen om het coronavirus af te remmen,
Scholen open houden voor opvang is van vitaal belang, omdat die opvang garandeert dat mensen met

levensnoodzakelijke jobs hun werk kunnen blijven doen.
Het zijn geen evidente tijden. Onderwijspersoneelsleden zetten nu hun burgerzin in voor de maatschappij en
ieders gezondheid. Die grote inspanningen en solidariteit van het hele onderwijsveld worden dan ook enorm
gewaardeerd.

Belangrijk is dat iedereen de regels naleeft:
• Hou kinderen zo veel mogelijk thuis. Het principe is: ouders die thuiswerken, vangen hun kind thuis op.
• Zieke kinderen blijven thuis. Wordt een kind ziek op school, dan worden de ouders gecontacteerd om
het kind te komen ophalen.
• De vuistregel blijft dat scholen zo weinig mogelijk leerlingen moeten opvangen.
• Blijf de voorzorgsmaatregelen opvolgen (basishygiëne, afstand, ventilatie, openluchtactiviteiten ...).

De belangrijkste bescherming blijft: grondig en vaak handen wassen.
Het is alle hens aan dek om de ziekenhuizen zoveel mogelijk te vrijwaren van besmette personen en om het
verzorgend personeel te ondersteunen in hun belangrijke taak om de gezondheid van uw kind, van uzelf en
van iedereen te beschermen.
We verwachten dan ook van alle ouders voor het welzijn van iedereen maar voornamelijk voor het welzijn

van uw zoon of dochter dat de richtlijnen strikt opgevolgd worden en dat zoveel mogelijk kinderen thuis
worden opgevangen.
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