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          Vrijdag 13 maart 2020 
Beste ouder(s) 
 
 
De Nationale Veiligheidsraad heeft 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 lessen worden geschorst, het is belangrijk dat grote samenkomsten vermeden worden, zodat 

de verspreiding kan gestopt worden. Je neemt als ouder zelf zoveel mogelijk maatregelen om 

je kind zelf op te vangen.Wij verzekeren enkel opvang van 8u25 (7u voorschoolse betalende 

opvang) tot 15u20 (tot 18u betalende naschoolse opvang) voor leerlingen waarvan ouders zelf in 

de zorg aan de slag zijn of voor leerlingen van twee werkende ouders, die anders opgevangen 

worden door hun grootouders. De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen 

nu te laten opvangen door hun 65+ grootouders.  

De overige kinderen dienen thuis opgevangen te worden!  

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

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.    
 

Om deze opvang degelijk te organiseren is het belangrijk dat wij als school (+  buitenschoolse 
opvang) zicht hebben op het aantal aanwezigen. Wij vragen de mogelijke aanwezigheid door te 
geven, telkens voor één week, via info@broederschool-genk.be OF telefonisch (tijdens de 
schooluren) 089 35 24 81 met vermelding van onderstaande gegevens en dit vóór zondag, 15 
maart, 19u. Enkel ingeschreven kinderen, die voldoen aan de voorwaarden kunnen 
opgevangen worden! 
 

 
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.  
 
Ter herinnering: 
 

- Was je handen regelmatig, hoest of nies in een wegwerpzakdoek en gooi deze zakdoek in 
een gesloten vuilbak, geef geen handen, houd afstand, … 

- Ieder kind met koorts en symptomen van bovenste luchtweginfectie (hoesten, snotteren) 

blijft thuis of gaat naar huis en contacteert de huisarts. We adviseren dat de kinderen door 

hun ouders worden afgehaald en niet door hun grootouders omdat 65-plussers 

kwetsbaarder zijn. 

- Ieder kind met koorts of symptomen van bovenste luchtweginfectie (hoesten, snotteren) 

en die mogelijk in contact is gekomen met een vermoedelijk geval of bewezen geval van 

corona blijft thuis of gaat naar huis en contacteert de huisarts. 

- De kinderen die samenwonen met een bewezen coronapatiënt gaan in isolatie voor 14 

dagen, ook al hebben ze geen of milde symptomen. 
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- Kinderen uit een klas waar een contact geweest is met een bewezen coronapatiënt 

nemen twee keer per dag de lichaamstemperatuur en nemen contact op met huisarts bij 

verhoging.  

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 

____________________________________________________________________________ 
  
Ondergetekende, ouder van ………………………………………………………………uit klas ……. 

schrijf mijn kind in voor volgende opvang 

O voorschoolse opvang vanaf ……………..uur. 

O opvang tijdens schooluren van 8u25 tot 15u20  

O naschoolse opvang tot ……………… uur. 

omdat  
 
O ik werk in de zorg en geen opvang heb, behalve grootouders 
 
O zowel mijn echtgeno(o)te / partner als ik verplicht moeten gaan werken en geen andere 
opvang hebben dan de grootouders 
 

en dit op de volgende volledige dagen (poorten gaan dicht om 8u40 en open 15u20 – 

afhalen AAN DE POORT, niemand komt naar binnen !!) 
 

O maandag 16 maart   

O dinsdag 17 maart 

O woensdag 18 maart 

O donderdag 19 maart 

O vrijdag 20 maart 
 

O maandag 23 maart 

O dinsdag 24 maart 

O woensdag 25 maart 

O donderdag 26 maart 

O vrijdag 27 maart 
 

O maandag 30 maart 

O dinsdag 31 maart 

O woensdag 1 april 

O donderdag 2 april 

O vrijdag 3 april 
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