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BETREFT: Update CORONAVIRUS

Hou je kinderen maximaal thuis!
Enkel opvang indien strikt noodzakelijk!
Beste ouders
De Nationale Veiligheidsraad heeft op dinsdagavond 17 maart, op grond van advies van de wetenschappelijke
experten, verstrengde maatregelen in de strijd tegen het coronavirus aangekondigd. Die gingen in op woensdag 18
maart om 12 uur. Fase 2 van het federaal noodplan blijft van kracht. Doel blijft om de curve van het aantal
besmettingen af te vlakken, zodat ons gezondheidssysteem niet overbelast wordt.
 Wat het onderwijs betreft, heeft de Veiligheidsraad beslist dat de lessen geschorst blijven en dat de scholen
in opvang moeten voorzien tot en met vrijdag 3 april. Concreet moeten scholen open blijven voor de opvang
van kinderen van ouders die werken in de zogenaamde cruciale sectoren.
 Onderwijsminister Ben Weyts is, net als de onderwijspartners, bezorgd om de bescherming van het
onderwijspersoneel en roept daarom alle ouders op om hun kinderen maximaal thuis op te vangen.
 De ouders die geen beroep kunnen doen op een geschikt alternatief, gaan in overleg met de school om
duidelijke afspraken te maken over de opvang. Zodra de cruciale sectoren bekend zijn, kunnen scholen bij
gerede twijfel een attest of bevestiging van de werkgever vragen.
Gisteravond woensdag 18 maart 2020 -in de vooravond- zijn alle onderwijsverstrekkers en de onderwijsvakbonden
met minister Weyts in overleg gegaan over de maatregelen rond de coronacrisis. Dat sociaal overleg verliep in een
constructieve sfeer. De maatschappelijke verantwoordelijkheid van onderwijs en het waarborgen van de veiligheid
zowel voor het personeel als voor de leerlingen kwam aan bod.
Het zijn geen evidente tijden. Onderwijspersoneelsleden zetten nu hun burgerzin in voor de maatschappij en ieders
gezondheid. Die grote inspanningen en solidariteit van het hele onderwijsveld worden dan ook enorm gewaardeerd.
Woensdagavond laat rond 23u kregen we de laatste richtlijnen. We geven jullie in dit schrijven mee.
• Hou kinderen zo veel mogelijk thuis. Het principe is: ouders die thuiswerken, vangen hun kind thuis op.
• Zieke kinderen blijven thuis.
• Concreet mogen wij opvang (ook voor- en naschoolse opvang) voorzien van gezonde leerlingen/kinderen van
wie de ouder(s) een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie ...) uitoefenen.
Zij hebben niet de mogelijkheid om thuis te werken. Ze nemen nu de zorg op van zieken en mensen die hulp nodig
hebben, zorgen ervoor dat iedereen naar de winkel kan... Bij gerede twijfel staat het de school vrij om een attest
of bevestiging van de werkgever vragen.
Het Departement Onderwijs deelt mee dat er momenteel wordt gewerkt aan een concrete vertaling van de
federale lijst van cruciale beroepen en zegt dat die zo snel mogelijk online komt.
Omdat wij de gezondheid van onze leerkrachten en personeel willen veilig stellen, schakelden we deze week reeds
over op een systeem met beperkte beurtrol van de leerkrachten. Zo blijft de opvang mogelijk voor ouders die
aangeven daar echt behoefte aan te hebben.
Bovendien zijn ook reeds een aantal leerkrachten die thuis dienen te blijven omdat ze bvb. verkouden zijn, een lage
immuniteit hebben,…
We vragen dan ook met aandrang -om de voorziene leerkrachten geen onnodige verplaatsingen (naar de opvang) te
laten maken- om ons mee te delen of er voor jullie kind(eren) opvang nodig is. Doe dit zo snel als mogelijk.
Stuur ons daartoe -enkel indien opvang nodig is- een mailtje naar directie.houtem@vbhoutembavegem.be met:
 De dag(en) waarop je kind(eren) echt opvang nodig hebben
 Het uur van aanvang van de opvang voor je kind(eren)
 Het uur waarop jij ze terug komt afhalen
Indien je hier nog vragen over hebt, mag je zeker de directeur telefonisch contacteren via 0496 53 94 67.

We blijven uiteraard de voorzorgsmaatregelen in onze opvang opvolgen (basishygiëne, afstand, ventilatie,
openluchtactiviteiten ...). De belangrijkste bescherming blijft: grondig en vaak handen wassen.
Wij proberen zowel leerlingen in de schoolopvang als thuis in het ritme te houden en we helpen ze de aangeleerde
leerstof onderhouden. Daartoe is aan de leerkrachten gevraagd om minstens één keer per week contact via mail te
houden.
Mogen we vragen aan de ouders van de kinderen die toch naar de opvang komen, om je kind(eren) de nodige taken
mee te geven voor die dag. In de beurtrol moet het al lukken dat de klasleerkracht op die dag van dienst is.
We wensen iedereen veel moed in deze moeilijke periode.
Verzorg jezelf en je naasten goed!

Meer informatie?
 Volg onze update-berichten
op de Facebookpagina van de school via Sint-lievensinstituut
en op onze schoolwebsite www.sintlievensinstiuut.be
 Indien je nog vragen hebt met betrekking tot de maatregelen, kan je ons steeds bereiken via:
053 62 23 18 of 0496 53 94 67
Mail naar: directie.houtem@vbhoutembavegem.be
 Wijzelf zullen iedereen ook persoonlijk via mail contacteren en informeren bij nieuwe maatregelen.
 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 groeten
Paul DE ROO
Directeur

