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MAATREGELEN CORONAVIRUS 

 

Beste ouder 

 

Om de verspreiding van het coronavirus in te dijken, gelden nieuwe richtlijnen voor de hele 

bevolking. Als scholengroep is het onze plicht om kwetsbare groepen mee te helpen beschermen. We 

namen dan ook een aantal drastische beslissingen. Via deze weg willen we u zo goed mogelijk 

informeren.  

 

Voor onze basisscholen geldt het volgende: 

• We doen GEEN ACTIVITEITEN waarbij kinderen in contact komen met externe volwassenen. 

Dat betekent dus geen zwemlessen met externe busfirma’s, geen bezoek aan bibliotheek, 

kerk of cultureel centrum, geen leeruitstappen …  . Ook hulp van externe logopedisten, 

kinesisten, leesouders, … wordt geannuleerd. De ondersteuning door de leerkrachten vanuit 

het ondersteuningsnetwerk gaat wel door. 

• Oudercontacten voor de paasvakantie worden tot nader orde uitgesteld. 

• Een infomoment, quiz, evenement … georganiseerd door de school of oudervereniging wordt 

UITGESTELD tot een later te bepalen datum.   

• We laten WEL buitenactiviteiten zoals een bosuitstap of -wandeling DOORGAAN waarbij er 

geen contact is met externe volwassenen.  

• Verenigingen los van de school (bijv. de dans, bootcamp, gezinsbond, …) die buiten de 

schooluren een activiteit organiseren in onze gebouwen kunnen dat nog steeds doen tenzij 

de vereniging de activiteit zelf afschaft.  

 

De maatregelen gaan in op vrijdag 13 maart en blijven gelden tot aan de paasvakantie.  

 

Wat betekenen deze richtlijnen voor onze school?  

  

We beperken ons de komende weken dus tot onze kerntaak: lesgeven. Voor De Negensprong 

betekent dit concreet dat we: 

 

Geen ouders, grootouders, … de schoolgebouwen laten binnengaan: 

• In Koekelare de kinderen afzetten aan de deur en dus niet binnenwandelen in de gangen. 

 Er staat een leerkracht paraat om de kinderen te begeleiden. 

 De kinderen die les krijgen in blok west (K2A, K3A, K3B, L5A en L5B) nemen hun 

boekentas mee op de speelplaats. 

• In Bovekerke de kinderen afzetten aan de voordeur en de foyer niet binnengaan. 

 Er staat een leerkracht paraat om de kinderen te begeleiden. 
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Volgende activiteiten laten doorgaan: 

• Zwemlessen, daar wij over eigen schoolbussen beschikken 

 

Volgende activiteiten uitstellen naar een latere datum: 

• Kleuterkijkdag met inschrijvingen 

• Mini-opendeur voor de instappers in de peuterklas 

• Oudercontacten bij het paasrapport 

 

Volgende activiteiten niet laten doorgaan: 

• Niveaulezen met leesouders 

• Spaghetti- en bingomiddag door de Mokkerouders 

• Knuffelturnen met grootouders voor de kleuterklassen in Koekelare 

• Koffiebar voor het goede doel in Bovekerke 

• L6A + L6E: cursus ‘red een leven’ 

• L3A + L3B: leeruitstap naar de Okay 

• L1A + L1B: leeruitstap naar de kinderboerderij 

• L5C + L6C: leeruitstap naar De Grote Linde 

• K1A + K1B: leeruitstap naar het Kakelend Kippenmuseum 

 

Blijven eerdere richtlijnen van toepassing?   

  

De eerder gecommuniceerde richtlijnen blijven verder van kracht. We blijven dus waakzaam voor 

ziektesymptomen bij leerlingen en personeel en blijven de preventieve maatregelen toepassen.  

  

Waarom gaan alle scholen nu niet dicht?   

  

Alle scholen preventief sluiten is op advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) medisch 

nog steeds niet nodig:   

 

• De gevolgen van het coronavirus zijn voor kinderen veel beperkter. Ze zijn minder ziek en 

genezen vlotter. Kinderen blijken dus het virus veel beter te verslaan dan volwassenen.  

• Het doel is nu om kwetsbare groepen te beschermen door het virus te vertragen. Alle scholen 

sluiten heeft daar op dit moment geen impact op. Integendeel door sluiting zouden kinderen 

meer contact hebben met de kwetsbare groepen wat we juist willen vermijden.  

  

Wat kan je als ouder doen?   

 

Bescherm grootouders die tot de risicogroep behoren:  

 

• Bekijk of je alternatieven vindt voor het brengen en afhalen van je kind naar school, zodat zij 

dit niet moeten doen.  

• Als je kind ziek is, laat het dan niet opvangen door de grootouders.  
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Heeft je kind een verzwakt immuunsysteem (bv. ten gevolge van een kankerbehandeling of 

diabetes)  overleg dan met de behandelende arts of thuisblijven aangewezen is.   

 

Als ouder blijf je de eerder gecommuniceerde preventieve maatregelen verder toepassen.  Je vindt ze 

op Onderwijs Vlaanderen - Informatie over het coronavirus voor ouders   

  

  

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 via Onderwijs Vlaanderen - Informatie over het coronavirus voor 

ouders  

 

 

 

Ann Stael,                                                                                                      Karla Crombez & Joeri Uyttenhove, 

algemeen directeur scholengroep Sint-Rembert                                   directieteam De Negensprong 
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