Richtlijnen met betrekking tot het corona-virus - 13 maart 2020 – 13u30

Deze maatregelen gelden vanaf 13 maart 2020 middernacht tot nader order. Deze maatregelen
kunnen bijgesteld worden afhankelijk van beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad.
Beslissing van de Nationale Veiligheidsraad:
“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”
In uitvoering van deze beslissing worden volgende maatregelen getroffen:
-

-

-

Alle lessen worden geschorst (dit geldt voor alle niveaus).
Indien ouders geen geschikte opvang vinden, dan moet de school opvang voorzien.
Het busvervoer voor het buitengewoon onderwijs blijft georganiseerd overeenkomstig de
noden met betrekking tot opvang.
De leerkrachten en het opvoedend personeel zijn in eerste instantie aanwezig op school
overeenkomstig hun lessenrooster.
In eerste instantie blijven de secretariaten bemand zodat een optimale communicatie kan
verzekerd worden.
Het onderhoudspersoneel blijft actief in de school.
De keukens blijven open, maar er wordt enkel soep en broodjes voorzien om mee te nemen
naar de lokalen waar de opvang voorzien wordt. De leerlingen mogen niet collectief
verzameld worden in de refter.
Via Smartschool kan de directie de ouders bevragen of hun kinderen al dan niet aanwezig
zullen zijn op school (opvang) vanaf maandag (en op welke dagen). Op die manier heeft de
directie zicht op hoeveel en welke kinderen op school (opvang) aanwezig dienen te zijn vanaf
maandag.
Het is aangewezen om na te denken over mogelijke pedagogische opdrachten voor de
leerlingen die op school aanwezig zijn en via smartschool voor de leerlingen die thuis blijven.

Gelieve regelmatig op extranet/intranet de berichten met betrekking tot het corona-virus zoals die
gelden voor de provincie Oost-Vlaanderen te checken.
De Vlaamse regering is momenteel aan het vergaderen om de maatregelen voor het onderwijs te
concretiseren. Van zodra we hierover meer info hebben, zorgen wij onmiddellijk voor feedback. Tot
dan gelden bovenstaande maatregelen.
Om de ouders te verwittigen over de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad heeft de Vlaamse
overheid een modelbrief voorzien (zie bijlage). Gelieve deze modelbrief te gebruiken.

