UPDATE CORONAVIRUS - 15 maart 2020
OPROEP AAN OUDERS: HOUD JE KINDEREN THUIS
Het zijn geen evidente tijden, zeker niet voor het onderwijsveld. Elke school heeft vrijdag snel
moeten schakelen en levert maximale inspanningen om gevolg te geven aan de coronamaatregelen.
Toch bleven een aantal zaken onduidelijk en kreeg onze school gisteren en eergisteren heel wat
vragen via telefoon, mail, berichten, Messenger en Whatsapp.
We kregen vorige vrijdag pas rond 17.00 u. de richtlijnen van het Departement Onderwijs & Vorming:
de lessen werden geschorst en er diende opvang in de scholen voorzien voor kinderen uit vier
categorieën. Het ging om kinderen met ouders in veiligheidsberoepen, in de zorgsector of in de
medische sector. Als laatste moesten ook kinderen (tot 14 jaar) die enkel bij de grootouders - een
risicogroep - terecht konden, opgevangen worden op school.
Gisteren kregen we een update: een attest is niet nodig. Wij vragen ons af welke impact het lesvrij
maken dan nog kan hebben? Was het niet de bedoeling om de verspreiding van het virus in te
dijken? Bijeenkomsten in groep zijn uit den boze, want we moeten vermijden dat er te veel mensen
in het ziekenhuis belanden. Met z’n tienen op café zitten wordt verboden, maar leerkrachten en
kinderen samenbrengen in een school niet? De leerlingen moeten opgevangen worden, maar
lesgeven mag niet.
Ook in onze school maakt het personeel zich terecht zorgen:
• Twee leerkrachten zijn momenteel in ziekteverlof.
• Zeven leerkrachten zijn zelf grootouder. Zij mogen hun kleinkinderen niet opvangen maar wel zelf
voor opvang zorgen in de klas.
• Elf leerkrachten hebben zelf nog (jonge) kinderen thuis.
Hoe we de opvang concreet moeten organiseren, is onduidelijk. Dat moeten we onderling zelf
bepalen. Om de veiligheid van leerlingen én personeel te garanderen, rekenen we op de ouders en
vragen we aan iedereen om uit burgerzin zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen en de kinderen
zo veel mogelijk thuis te houden.
Hier een UPDATE van de richtlijnen en praktische mededelingen:
• We voorzien vanaf maandag 16 maart 2020 op school opvang tijdens de normale schooluren (incl.
voor- en naschoolse opvang van 7.00 u. tot 18.00 u. en op woensdag tot 12.30 u.) ENKEL VOOR
gezonde leerlingen van wie de ouders geen geschikte opvang kunnen voorzien. Ouders hoeven geen
bewijs of verantwoording voor te leggen.
• We houden in de opvang rekening houden met richtlijnen rond hygiëne, afstand etc.: we proberen
ervoor te zorgen dat leerlingen én leerkrachten zo weinig mogelijk fysiek met elkaar in contact
komen.
• Het gaat enkel om opvang: er worden dus geen lessen of activiteiten voorzien. We vragen aan de
ouders om zinvol materiaal mee te geven om de dag door te komen.
• Voor de lagere school zullen de klasleerkrachten ten gepaste tijde via mail naar de ouders de
nodige taken en opdrachten (vooral wiskunde en taal) doorsturen. Zo lopen de leerlingen geen
leerachterstand op en stopt het leerproces niet. Voor de kleuters geldt deze maatregel niet.
• Er zijn geen warme maaltijden voorzien.
• Wie vragen heeft, kan een mail sturen naar directie.bavegem@vbhoutembavegem.be of
telefonisch contact opnemen. Gelieve niet te communiceren via berichten op Messenger, Whatsapp
of SMS.
We proberen de situatie zo goed mogelijk op te volgen.
Dank voor ieders begrip!

