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 Vorselaar, 16 april 2020 

Nieuwe richtlijnen coronavirus 
 
Beste leerlingen, ouders en personeelsleden, 
 
 
De Nationale Veiligheidsraad, uitgebreid met de ministers-presidenten, heeft gisteren, (woensdag 15 april), op 
grond van advies van de wetenschappelijke experten, de huidige maatregelen in de strijd tegen het coronavirus 
voorlopig verlengd tot en met zondag 3 mei. Dat is nodig om de viruscurve verder af te vlakken, zodat onze 

gezondheidssector niet overbelast wordt. Of de maatregelen ook na die datum gehandhaafd blijven of 
versoepelen, hangt af van hoe de cijfers evolueren. 
 
Voor het onderwijs betekent dit dat de lessen op school eveneens geschorst blijven en dat de scholen in 
opvang moeten blijven voorzien. 

 
De leraren zullen samen met de directeur deze opvang verzorgen en ook inhoudelijk met de kinderen aan de slag 
gaan. 
 
Indien jullie wensen dat wij jullie kind opvangen had ik dit graag van jullie gehoord. Laat het mij weten door me te 
bellen of te mailen. Zo kunnen wij onze planning aanpassen aan het aantal kinderen dat we opvangen. 
 
Wat betekenen deze richtlijnen voor onze school? 
 

 De school blijft tot en met donderdag 30 april open voor de opvang van 3 groepen gezonde leerlingen. 
Vrijdag 1 mei is immers een wettelijke feestdag.  

 De kinderen krijgen tot en met donderdag 30 april vanop afstand nieuwe leerstof aangeboden volgens 

de principes van preteaching. Voor de kleuters betekent dit dat er via mail materialen zullen aangeboden 
worden. Op de website zal je deze dingen ook terugvinden en indien gewenst zal er materiaal op papier 
voorzien worden. Je kan met vragen hierover de directeur contacteren op het nummer 0495/69 16 17 

  De eerder gecommuniceerde richtlijnen blijven verder van kracht.  We blijven dus waakzaam voor 
ziektesymptomen bij leerlingen en personeel en blijven de preventieve maatregelen toepassen. Kinderen 
die ziek zijn mogen absoluut niet naar school komen. 

 
Over een datum vanaf wanneer de lessen weer op school kunnen doorgaan, en onder welke voorwaarden dat 
zal gebeuren, heeft de Veiligheidsraad nog geen beslissing kunnen nemen. De veiligheid van leerlingen en 

personeel zal in die beslissing in elk geval prioritair zijn. 
 
Het beleidsdomein Onderwijs & Vorming, onderwijsminister Ben Weyts, de onderwijsverstrekkers, vakbonden en 
CLB-centrumnetten bereiden die volgende fase zeer grondig voor. Weet dat de veiligheid, gezondheid en het 
welbevinden van je personeel en leerlingen daarbij te allen tijde voorop staan. 
 

Voor meer informatie? 

 Algemene info en veel gestelde vragen: www.info-coronavirus.be 

 Heb je nog een vraag? 0800 14689 of info-coronavirus@health.fgov.be 
 
Als een kind op school ziek wordt, dan wordt hij / zij uit de klas verwijderd en worden de ouders gecontacteerd.  
Contacteer dan je huisarts en vraag een huisbezoek om een eventuele verdere verspreiding van het virus te 
voorkomen. 
 
Aarzel niet om mij te contacteren, ik sta jullie graag te woord. 
En ik ben fier dat we de opvang van onze kinderen samen met het team op deze manier kunnen garanderen en 
dit ook deden samen met de mensen van de Regenboog tijdens de vakantie! 
 
Met vriendelijke groeten en hartelijk dank voor jullie begrip en medewerking, 
 
Ann De Busser, directeur 
directie@ks-vorselaar.be      0495/69 16 17 
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