
 

 

INFO CORONAVIRUS – 13/03/2020 

Alle lessen worden geschorst en er wordt opvang voorzien. 

Wat betekent dit voor onze school? 
 

Beste ouder(s) 

De Nationale Veiligheidsraad heeft gisterenavond 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.  

Wat betekent dit voor onze school? 

• Alle leerlingen van VBS Gaverke-College kunnen terecht in de Broekstraat.  De vestigingen 

van de Zeswegen en het College zijn gesloten, maar alle leerlingen kunnen opgevangen 

worden in de Broekstraat.  In de mailbox ontving u reeds een bevraging zodat wij kunnen 

inschatten hoeveel leerlingen aanwezig zullen zijn in de Broekstraat.  Deze opvang is enkel 

voor ouders die geen andere oplossing vonden voor hun kind(eren). 

 

• Alle lessen worden geschorst.   

 

 

• Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie ... 

De aanwezige leerlingen worden tijdens de schooluren opgevangen door leerkrachten.  We 

voorzien vervangende activiteiten.  De leerlingen die (digitale) taken kregen van hun leerkracht 

om thuis te maken, mogen deze in hun boekentas meebrengen naar de school.  Er zijn ook 

computers voorhanden wanneer er digitale taken zijn.  Controleer regelmatig je mailbox 

 

• Aanwezige kinderen kunnen een warme maaltijd bestellen. 

 

 

• De voor- en naschoolse opvang zal zoals tijdens de gewone schooldagen open zijn. 

 

 

• 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. 
De begeleidende klassenraden zullen nagaan hoe we de gemiste leerstof bijwerken. Je krijgt 
daarover ten gepaste tijde de nodige informatie. 

 
 
 
 
 
 



 
 
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.  
 
Spreek met je 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 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Hélène Holvoet – directeur (0477 76 19 59) 

Namens scholengemeenschap De Wegwijzer 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus
http://www.info-coronavirus.be/
mailto:info-coronavirus@health.fgov.be
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders

