
          
 
 
 
 
 
Beste ouder, 
 
Vandaag mochten wij een update ontvangen van het departement onderwijs met nieuwe 
richtlijnen naar aanleiding van het Coronavirus. 
 
De algemene richtlijnen zijn: vermijd situaties waarbij veel mensen samenkomen en 
verminder contacten tussen een mogelijke besmette persoon en gezonde personen.  
 
De huidige richtlijnen bepalen dat alle scholen in Vlaanderen voorlopig nog steeds gewoon 
open blijven. Ook op onze school gaan dus alle lessen en activiteiten gewoon door. 
 
De voorzorgsmaatregelen die tot op heden van toepassing waren houden we verder aan. 
Er worden naast deze zuiver hygiënische maatregelen evenwel extra maatregelen opgelegd 
die verder gaan dan wat tot op vandaag van toepassing was. 
 

 De komende weken zal de school zich beperken tot louter lesgeven. Alle extra 
activiteiten om de leerplandoelen te realiseren worden tot nader order opgeschort. 

 Activiteiten zoals opendeurdagen, schoolfeesten, oudercontacten gaan niet door.  

 Elke activiteit buiten de school die niet noodzakelijk is wordt opgeschort. De 
zwemlessen kunnen tot nader order wel plaats hebben. 

 We dienen oog te hebben voor de risicogroepen waartoe de grootouders behoren. 
Het is dan ook aangewezen dat, indien kinderen dienen afgehaald te worden van 
school, dit best niet in handen ligt van de grootouders. 

 Wij zetten vanuit de school de komende dagen en weken verder in op het 
informeren van alle kinderen en personeel over belangrijke hygiënische maatregelen 
die de verdere verspreiding van de infectie tegengaan. We vragen aan alle ouders om 
hier thuis eveneens extra aandacht voor te hebben. Het gaat om: 

o het regelmatig wassen van de handen; 
o het bedekken van mond en neus bij het hoesten en niezen; 
o het vermijden van nauw contact met personen met symptomen van 

luchtwegaandoeningen zoals hoesten of niezen. 
 
Als school blijven wij de komende periode de situatie in het oog houden. Mocht de 
toestand veranderen en het advies vanuit de overheid aangepast worden, dan brengen wij 
u zo snel mogelijk op de hoogte via de normale informatiekanalen van onze school. 
 
Waarom gaan alle scholen nu niet dicht?   

  
Alle scholen preventief sluiten is op advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) 
medisch nog steeds niet nodig:   
 



          
 
 

 De gevolgen van het coronavirus zijn voor kinderen veel beperkter. Ze zijn minder 
ziek en genezen vlotter. Kinderen blijken dus het virus veel beter te verslaan dan 
volwassenen.  

 Het doel is nu om kwetsbare groepen te beschermen door het virus te vertragen. Alle 
scholen sluiten heeft daar op dit moment geen impact op. Integendeel door sluiting 
zouden kinderen meer contact hebben met de kwetsbare groepen wat we juist 
willen vermijden.  

  
Wat kan je als ouder doen?   
Bescherm grootouders die tot de risicogroep behoren:  

 Bekijk of je alternatieven vindt voor het brengen en afhalen van je kind naar 
school, zodat zij dit niet moeten doen.  

 Als je kind ziek is, laat het dan niet opvangen door de grootouders.  
 

Heeft je kind een verzwakt immuunsysteem (bv. ten gevolge van een kankerbehandeling of 
diabetes) overleg dan met de behandelende arts of thuisblijven aangewezen is.   

 

 
Meer informatie over het coronavirus vindt u via de website www.info-coronavirus.be. U 
kan ook terecht op het algemeen informatienummer van de Vlaamse Overheid 0800 14689. 
Bij vragen of ongerustheid raden wij u aan om steeds uw huisarts te contacteren. Verder kan 
u indien nodig ook terecht bij het CLB via het nummer 09/243.7970. 
 
Met vriendelijke groet 
 
 
Scholengroep Gent 
 
Directeur 
Emma De Jaeger 
 
 
 
 
 
 


