Coronavirus COVID19
mededeling versie 19-3-20 (11u)
Zoals u reeds kon vernemen in de media heeft de Nationale Veiligheidsraad verregaande
maatregelen aangekondigd om het coronavirus te vertragen en risicogroepen te beschermen. Voor
de Centra voor Volwassenenonderwijs betekent dit dat alle lessen worden geschorst. De maatregel
gaat in op vrijdagavond 13 maart om middernacht. Ze gelden voorlopig tot en met 3 april. Daarna
begint de paasvakantie.
Hierbij alvast een overzicht van een aantal maatregelen voor PCVO Groeipunt:
-

-

-

via onze website www.pcvogroeipunt.be kan u steeds de laatste update van maatregelen
terugvinden.
Alle lesactiviteiten op school worden geschorst vanaf zaterdag, 14/3 tot aan de paasvakantie.
Afstandsonderwijs kan verder doorgaan natuurlijk.
Alle extra activiteiten op school ( uitstappen, film, quiz, infomomenten,...) worden
geannuleerd/uitgesteld. Uw vakleerkracht houdt u op de hoogte.
Alle stages worden ogenblikkelijk stopgezet. Enkel stages in de gezondheidszorgsector
kunnen doorgaan, voor zover de nodige beschermingsmaatregelen in acht worden genomen.
Uw vakleerkracht houdt u op de hoogte.
Cursisten zijn tijdens de sluitingsperiode gewettigd afwezig wegens overmacht.
We bekijken samen met de vakleerkrachten welk alternatief lesaanbod kan gebeuren (vb. via
elektronische leeromgeving, afstandsonderwijs,...) voor uw opleiding. Uw vakleerkracht
houdt u op de hoogte.
Indien u uw vakleerkracht wenst te contacteren maar niet beschikt over het correcte
emailadres:
•
wij bezorgen u graag het emailadres van uw vakleerkracht (enkel voor ingeschreven
cursisten)
•
stuur hiervoor een mail naar corona-maatregelen@pcvogroeipunt.be met
vermelding van uw naam en de cursus waarvoor u ingeschreven bent.
Secretariaatdiensten blijven beschikbaar, maar hierbij vermijden we elk contact met. Onze
secretariaten zullen dan ook vanaf 18/3 niet meerl geopend zijn voor onthaal. Gelieve
telefonisch of via mail (info@pcvogroeipunt.be ) contact op te nemen.
Inschrijvingen kunnen online gebeuren via onze website.
Wij bezorgen geen attesten via postbedeling. In de mate van het mogelijke/toegelaten
kunnen wij wel attesten via mail bezorgen.
Onze administratieve diensten helpen u graag verder op volgende momenten:
Maandag
Dinsdag
9u-12u30
9u-12u30
19-21u
19-21u
Enkel via mail= info@pcvogroeipunt.be

Woensdag
9u-12u30
19-21u

Donderdag
9u-12u30
19-21u

Vrijdag
gesloten
gesloten

U wordt verder op de hoogte gehouden via







onze website www.pcvogroeipunt.be
facebook www.facebook.com/pcvo.groeipunt
e-mail of sms indien voor concrete afspraken ivm specifieke opleidingen
Meer vragen kunnen via corona-maatregelen@pcvogroeipunt.be
Voor informatie en vragen over betaald educatief verlof (BEV): klik hier klik hier (BEV)
Voor informatie en vragen over Vlaams opleidingsverlof (VOV): klik hier (VOV)

Nuttige links:



Corona virus en onderwijs Vlaanderen: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus
Corona virus en volwassenenonderwijs Vlaanderen:
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-informatie-voor-volwassenenonderwijs





Algemene info over coronavirus-covid19 in andere taal:
https://www.integratie-inburgering.be/corona-meertalige-info
Algemene info over coronavirus-covid19 in Oost-Vlaanderen:
www.oost-vlaanderen.be/coronavirus
Algemene info over coronavirus-covid19 in België:
o
o
o
o

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/coronavirusvoor-ouders
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-hetcoronavirus

De huidige situatie is uitzonderlijk en heeft een gigantische maatschappelijke impact. PCVO
Groeipunt zal maximaal de richtlijnen uitvoeren in het belang van iedereen. Wij danken u voor
uw begrip en medewerking.

PCVO Groeipunt directieteam, leerkrachtenteam en administratief team.

