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UPDATE MAATREGELEN CORONAVIRUS 

 

Beste ouder 

 

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere 

verspreiding van het coronavirus in te dijken en kwetsbare groepen te beschermen.  

 

Wat betekenen deze richtlijnen voor onze scholen?  

  

Alle lessen worden geschorst, we blijven enkel 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. Bij de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, 

ventilatie … We willen erop wijzen dat de opvang betekent dat er geen les gegeven wordt. We vragen 

hierbij om enkel uw kinderen naar de opvang op school te sturen uit noodzaak. 

 

Concreet: wie zijn of haar zoon/dochter volgende week naar school stuurt, schrijft zich in via het 

inschrijvingsformulier op de www.sint-rembert.be. Inschrijven voor maandag 16 maart kan vanaf 

zaterdagochtend 14 maart om 10 uur tot zondagmiddag 15 maart om 16 uur. Het inschrijven dient 

enkel om een inschatting te kunnen maken. Wij zetten zo weinig mogelijk personeel in. Het gaat dus 

niet om een reservering. Volgorde van inschrijven speelt geen rol.  

  

In de loop van maandag 16 maart krijg je meer info vanuit de school over de leeractiviteiten die 

volgens leeftijds- en doelgroep georganiseerd kunnen worden. Belangrijk is dat er geen examens of 

proeven doorgaan. Er worden wel herhalingstaken voorzien om de geziene leerstof bij te houden. Dit 

wordt digitaal doorgestuurd. Ook de online oefensites worden hiervoor ingezet. 

 

We gebruiken geen busvervoer. Er worden ook geen warme maaltijden voorzien.  

 

Voor De Negensprong werden concreet onderstaande maatregelen genomen om de opvang tijdens 

de schooluren (8.20 – 16.15 uur) te voorzien: 

- De vestigingsplaatsen van Bovekerke en De Mokker worden gesloten. De kinderen worden 

opgevangen in de hoofdschool in Koekelare. 

- De voor- en naschoolse opvang gaat door in De Buidel zoals gewoonlijk. Ook de kinderen van 

Bovekerke gaan door momenteel naartoe. 
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Wat kan je als ouder doen?   

  

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind zoals koorts, hoesten, grieperig gevoel … Als die 

optreden, neem je contact op met de huisarts. We vragen met aandrang om geen zieke 

kinderen/leerlingen naar school te sturen.  

  

  

 

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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