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Maatregelen op school coronadreiging  
  
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. De opvanguren op hele schooldagen (7-18u) en woensdag (7-13u) 

blijven tot woensdag 18 maart aangehouden. In functie van nieuwe ontwikkelingen wordt de opvang 

teruggeschroefd naar een later begin- en vroeger einduur en dit vanaf donderdag 19 maart. 

De leerlingen gaan tot en met woensdag 18 maart naar de afdeling waar ze anders schoollopen. Ook 

hier kan vanaf donderdag dit wijzigen door alle leerlingen (Bot én Zevekoot) op de hoofdschool 

samen te brengen. 

Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie...).  

Busvervoer en warme maaltijden worden opgeschort. 

Deze maatregel gaat in op maandag 16 maart en duurt t.e.m. 3 april 2020. Gedurende deze periode 
worden er geen afwezigheden geregistreerd dus een doktersattest is niet noodzakelijk.   
 
Vrijdag 13 maart gaan de lessen nog gewoon door.  
 
De begeleidende klassenraden zullen nagaan hoe we de gemiste leerstof bijwerken. Je krijgt 
daarover ten gepaste tijde de nodige informatie.   
 
Wij verzoeken bezoekers om het schoolgebouw enkel te betreden indien écht noodzakelijk. Via mail 
of telefonisch kunnen ook boodschappen doorgegeven worden. Bij ophaling van uw kind in de 
opvang en/of speelplaats verzoeken wij u om de zaal/speelplaats meteen te verlaten of waar het kan 
te wachten aan de schoolpoort waarna uw kind u tegemoet kan komen.  
 
Geplande activiteiten zoals de opendeurdag van 21 en 28 maart vervallen. Andere initiatieven zoals 
het vastenproject gaan op een latere datum toch door. 
 
Voor het lager onderwijs zal per mail en/of brief een takenpakket meegegeven worden waaraan de 
kinderen thuis zelfstandig kunnen werken. 
 
Deze maatregelen volgen de richtlijnen van de federale overheid enerzijds en zijn na lokaal overleg 
tussen de scholen en het gemeentebestuur Erpe-Mere op elkaar afgestemd. 
 
 
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.  
 
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.  
 

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   
 
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 
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