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 Beste ouders, 

 Lessen gaan niet door.  

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

de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te houden en de kwetsbare groepen 

te beschermen. 

 Wat betekent dit voor onze school? 

Lessen 

Alle lessen worden geschorst. Het is belangrijk dat de leerlingen zoveel mogelijk thuis 

worden gehouden om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te houden. Als 

school willen wij onze verantwoordelijkheid nemen.  

Opvang 

We voorzien in een noodopvang voor die kinderen waarvan de ouders tewerkgesteld zijn 

in zorgsector of politionele sector. Gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om 

kinderen nu te laten opvangen door mensen die tot de kwetsbare groep behoren.  

Probeer zoveel mogelijk als ouder zelf te voorzien in een opvang buiten de school bij 

familie, vrienden, door thuiswerk….  

Kinderen die ziek zijn, kunnen zeker niet naar de opvang komen. Kinderen die ziek 

worden tijdens de noodopvang moeten onmiddellijk opgehaald kunnen worden.  

Als je geen enkele oplossing vindt, kan je mailen naar de school om de uren waarin je 

opvang nodig hebt door te geven. Dit kan enkel op het volgende mailadres: 

kristel.debusschere@arkorum.be . We berichten verder via mail welke regeling we dan 

kunnen voorzien.  

We kunnen ook maar in opvang voorzien zolang er personeelsleden zijn die zelf niet ziek 

zijn of thuis geen zieke persoon moeten opvangen.  
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We blijven hierin ook de maatregelen van de overheid opvolgen.  

Maaltijden  

Tijdens de noodopvang worden geen maaltijden voorzien. Kinderen brengen dus een 

broodmaaltijd mee. Water krijgen ze op school! 

Duur 

Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. vrijdag 3 april 

2020. Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.  

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. 

Probeer je kinderen zoveel mogelijk thuis te houden.  

Spreek 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 

Wij rekenen op een gezamenlijke inzet van alle ouders. Enkel met een gedeelde 

verantwoordelijkheid kunnen we deze crisis tegen houden. 

Vriendelijke groeten, 

Tania Verbeke - directeur 


