
 

 

Oostende, 13 maart 2020 

Coronavirus 

Geachte ouders  
Beste leerling 

De federale veiligheidsraad heeft beslist om de lessen in alle scholen te schorsen om de verdere 
verspreiding van het coronavirus tegen te houden.  

Wat betekent dit voor onze school? 
 

 Er wordt geen les gegeven.   

 Alle activiteiten, uitstappen en stages worden geschrapt tot aan de paasvakantie.  

 We organiseren opvang voor de leerlingen van wie ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien 
of voor leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders of andere 
risicogroepen.   

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

 We organiseren opvang op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 16 uur en op 
woensdag van 8.30 tot 12 uur. 

 Inschrijven voor de opvang is noodzakelijk. We versturen hiervoor via Smartschool een link 
waarmee je digitaal kan inschrijven. Lukt dat niet, dan kan je de school telefonisch contacteren 
tijdens de schooluren op weekdagen. We vragen met aandrang om in te schrijven voor 
maandag 16 maart om 12 uur.  

 Leerlingen die van de opvang gebruik maken, brengen lesmateriaal of een leesboek mee.  

 Tijdens de opvang voorzien we geen maaltijden, soep of belegde broodjes. Je brengt zelf een 
lunchpakket mee.  

 Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 april 2020. Tijdens 
deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.    

Wat betekent dit voor de leerstof? 

 De leerkrachten zullen via Smartschool taken en opdrachten aan de leerlingen bezorgen. We 

verwachten dus dat elke leerling Smartschool regelmatig raadpleegt. 

 We verwachten dat leerlingen alle opdrachten afwerken. Als dat niet kan van thuis uit, kunnen 

leerlingen op school terecht (na inschrijving). 

 Kan je de opdrachten niet maken omwille van ziekte, dan contacteer je zelf de leerkracht om 

afspraken en deadlines aan te passen.  

 De evaluatie van de leerstof van het tweede trimester gebeurt op basis van alle opdrachten, 

taken en toetsen van het tweede trimester.  

Wat met proefwerken, klassenraden, rapport en oudercontact? 

 De geplande proefwerken gaan niet door. We zullen deze ook niet inhalen na de paasvakantie.  

 De geplande rapporten, klassenraden en oudercontacten worden uitgesteld tot na de 

paasvakantie. U krijgt hierover in de komende weken meer informatie.  



 

 

Wat met geplande reizen? 

We contacteren via Smartschool alle betrokken leerlingen en ouders zodra we meer informatie 

hebben. We zoeken steeds naar de beste oplossing.  

 

Wat kan je als ouder doen? 

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind. Heeft je kind symptomen, neem dan contact op 

met je huisarts.  

 

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 

 

 

Met vriendelijke groeten 

 

 

Ann Vergote          Maaike Decock 

Directeur         Pedagogisch directeur 
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