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Alle lessen worden geschorst en er wordt opvang voorzien.
Wat betekent dit voor onze school?
Beste ouder
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. Gisterenavond en vanavond kregen we verdere info na overleg met de
Vlaamse regering en de onderwijskoepels.
Wat betekent dit voor onze school? – zie ook schoolwebsite


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.
Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand,
ventilatie… .
Kinderen met ziektesymptomen blijven sowieso thuis. Wordt jouw kind ziek op school,
dan is het protocol ‘meteen verwijderen’. Als je kind kan thuisblijven, dan kies je hier
ook best voor.
Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 april 2020.
Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.
Opmerking: om de schoolorganisatie in de hand te kunnen houden, vragen wij
om de kinderen een volledige of halve dag naar school te sturen of niet. Het is
voor ons niet haalbaar om de school goed te organiseren als het een duiventil
wordt. Indien er uitzonderlijk een wijziging is op de doorgegeven informatie via
het onderstaande formulier, gelieve dan het secretariaat te verwittigen.
Dank voor je begrip.



De gewone openingstijden van de school worden behouden, zo ook de opvangtijden.
De betaling voor de opvang wordt behouden zoals in het schoolreglement staat
beschreven. De opvang tijdens de lestijden is uiteraard niet betalend.



Komt je kind naar de opvang? Voorzie zeker tussendoortjes en een lunchpakket.
Het leveren van de warme maaltijden en de soep werd afgeschaft door onze traiteur.



Via onderstaande link willen we kunnen inschatten welke kinderen naar de
opvang komen. Iedereen vult deze in per kind.
De opvang gebeurt in de mate van het mogelijke in het eigen klaslokaal door de
eigen klasleerkracht. Gelieve te antwoorden voor zondag 15 maart om 12.00 u.
https://forms.gle/rhy4K3Aq2p5oSB3Q9



De pedagogische studiedag op woensdag 18 maart gaat voorlopig gewoon door.
De ouders die ingeschreven hebben, kunnen rekenen op de opvang.



De gemeente heeft het busvervoer van en naar de school afgeschaft vanaf maandag
16 maart tot aan de paasvakantie.



De rapporten in de lagere school zullen niet uitgereikt worden. De kinderen kregen
alle toetsen mee naar huis ter ondertekening. De punten van de afgelegde toetsen
tellen mee voor het jaartotaal. Het volgende rapport zal verschijnen in juni. Bij
bezorgdheden kan je de klastitularis contacteren.



Dringende oudercontacten vinden telefonisch plaats. Dit zijn de geplande
zorgoudercontacten met de zorgcoördinator/klasleerkracht van jouw kind.
De oudercontacten op 23 en 24 maart worden afgeschaft. Er is opnieuw
mogelijkheid tot een oudercontact in juni.

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.
Heeft je kind symptomen van een verkoudheid (loopneus, hoesten …), houd je kind dan
thuis.
Spreek met je met je kind over het coronavirus: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoespreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus
Wil je tijdens de komende drie weken met je kind de gezien leerstof inoefenen, dan kan dat
per leerjaar sowieso via de bestaande klasmaterialen. Eventueel kan het ook digitaal via de
schoolwebsite/Kweetet.be/thuissoftware Kim-versie 1e leerjaar. De volgende inhouden
kunnen geoefend worden:
Eerste leerjaar



Wiskunde
o splitsingen oefenen
o optellen en aftrekken tot 10
Taal
o lezen (Veilig en Vlotje + thuissoftware)
o schrift: geziene woordjes oefenen

Tweede leerjaar



Wiskunde: maaltafels oefenen (zie schoolwebsite en Kweetet.be)
Taal
o lezen volgens AVI-niveau
o schrift: geziene hoofdletters oefenen
o spelling: geziene moeilijkheden oefenen

Derde leerjaar



Wiskunde
o maal- en deeltafels oefenen (zie schoolwebsite en Kweetet.be)
o de klok inoefenen
Taal
o lezen volgens AVI-niveau
o spelling: geziene moeilijkheden oefenen

Vierde leerjaar



Wiskunde: geziene leerstof inoefenen (zie schoolwebsite en Kweetet.be)
Taal
o lezen volgens AVI-niveau
o spelling: geziene moeilijkheden oefenen

Vijfde leerjaar




Wiskunde: geziene leerstof inoefenen (zie schoolwebsite en Kweetet.be)
Nederlands
o lezen
o spelling: geziene moeilijkheden oefenen
Frans
o Geziene leerstof inoefenen (teksten, woordenschat en grammatica)

Zesde leerjaar




Wiskunde: geziene leerstof inoefenen (zie schoolwebsite en Kweetet.be)
Nederlands
o lezen
o spelling: geziene moeilijkheden oefenen
Frans
o Geziene leerstof inoefenen (teksten, woordenschat en grammatica)

Wat gaat er niet door op onze school of in onze gemeente?








Sporthal en zwembad zijn gesloten.
Het schoolbusvervoer gaat niet door.
SMS’tafette
Catechesenamiddagen en vieringen in het kader van de Eerste Communie, de
Plechtige Communie en paasvieringen
Uitstappen: brandweer (3LJ), Kronkeldiedoe (1LJ+2LJ), Musical (4LJ)
Bibliotheekbezoeken
Vastenactie

Contact met de leerkrachten?
Gelieve de leerkrachten niet te mailen en je aan de bovenstaande richtlijnen te houden. Heb
je een vraag? Neem dan telefonisch contact op met het secretariaat. Dank je.
Externen op school
Indien je kind op school ondersteuning krijgt van iemand uit het ondersteuningsnetwerk of
een logopedist/kinesist/… kan deze ondersteuning niet doorgaan. Externen worden niet
toegelaten op school, met uitzondering van de CLB-medewerkers.
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-voorouders
Met vriendelijke groeten
juf Inge
schoolcoördinator

(Bron: onderwijs.vlaanderen.be)

