Beste ouders
In navolging van de melding van een mogelijke besmetting van een leerling is er nog geen resultaat van een test bekend.
Hou er ook rekening mee dat meerdere kinderen en familieleden zonder het te weten drager van het coronavirus zijn.
Zoals jullie weten, heeft de Nationale Veiligheidsraad 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. Natuurlijk proberen wij hieraan bij te
dragen met al onze scholen, in het belang van onze leerlingen, personeel, ouders en grootouders.
Vermits er elk uur nieuwe richtlijnen komen vanuit de overheid en dit wellicht begin volgende week nog zo zal zijn, zullen
we onze aanpak hierop voortdurend afstemmen. We bewaken de noodzaak qua gezondheid en we proberen ook de
kwaliteit van ons onderwijs te garanderen.
Wat betekent dit voor onze school?
Wat de lessen en leerstof betreft:
Alle lessen worden geschorst, met ingang van maandag 16 maart 2020 tot aan de paasvakantie.

-

Onze school vindt het belangrijk dat het leren niet volledig stopt. Wij geven onze leerlingen de komende vijf weken de kans
om de leerstof te onderhouden. Daarvoor zal vandaag een aparte brief per klas met inoefenmogelijkheden meegegeven
worden. De klasleerkracht bespreekt dit vandaag met de leerlingen.
Voor leerlingen die deze week afwezig waren, leggen we inoefenmateriaal klaar aan het secretariaat, waar u dit volgende
week kan ophalen.

-

Na de paasvakantie bekijken we met ons team hoe we gemiste leerstof kunnen inhalen, zodat we zeker zijn dat alle
belangrijke leerstof gezien is. We krijgen hierover advies van de pedagogische begeleidingsdienst.

Wat noodopvang op school betreft:
De overheid heeft bepaald dat scholen in opvang moeten voorzien. We proberen dit als school te organiseren, maar
worden nu ook zelf met een stijgend tekort aan personeelsleden geconfronteerd (afwezigheid op doktersadvies). Daarom
monitoren we dagelijks het praktisch verloop van de opvang. Ook op dit vlak zijn de richtlijnen vanuit de overheid nog niet
duidelijk.
De overheid wil zeker kinderopvang voorzien voor:
-

de kinderen van medisch en gezondheidspersoneel;

-

de kinderen van gezagsafdelingen (openbare veiligheid);

-

de kinderen die door niemand anders dan de grootouders kunnen worden opgevangen. De gezondheidsdeskundigen
raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders.
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TIP: wees als ouder creatief: misschien kan je mini-opvanggroepjes creëren.
Het is de bedoeling dat er zo weinig mogelijk kinderen de komende weken op school zijn. Hoe meer kinderen er samen
zitten in de opvang, hoe groter de kans op besmetting is.
-

We vragen voor de opvang om in de mate van het mogelijke eigen materiaal mee te brengen om zichzelf gedurende
de dag rustig mee bezig te houden. De leerlingen gaan hier wel op eigen verantwoordelijkheid mee om. Dit kan
volgende zaken: een leesboek, een tablet, … .

-

Breng een knabbel, drank en boterhammen mee.

-

De opvang zal gebeuren door de leerkrachten in een beurtensysteem.

-

De voor- en naschoolse opvang wordt georganiseerd van 8u. tot 16 u.

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 telefonisch contact op met de huisarts en stuur je je kind zeker niet naar de noodopvang.

-

Ondersteun de leeractiviteiten voor je kind(eren), zoals we ze aanreiken vanuit de school (zie hierboven).

-

Alle eerder genomen, preventieve adviezen blijven van kracht.

-

Spreek met je met je kind over het coronavirus.
(zie deze link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus)

Specifieke richtlijnen rond communicatie?
Als je vragen hebt, kan je zoals altijd telefonisch contact opnemen met de school. Omdat ook wij afhangen van de
richtlijnen van de overheid, vragen we begrip indien niet alle vragen onmiddellijk duidelijk kunnen worden beantwoord.
We zullen de komende dagen nog moeten blijven informeren. We kunnen dit alleen via een digitale weg. Heeft de school
jouw e-mailadres nog niet, stuur het dan door naar secretariaat@deschans-kontich.be. Verder zullen we nieuwsberichten
verspreiden via mail en onze website www.deschans-kontich.be .

Meer algemene informatie?
-

Algemene info en veelgestelde 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
Sofie Schramme, directeur
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