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Lierde , 16/04/20 

Beste ouders  

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. Uitzonderlijke 

situaties vragen ook uitzonderlijke maatregelen. We rekenen daarbij op ieders verantwoordelijkheids- 

en burgerzin. Deze maatregelen gelden tot en met 3 mei 2020. 

Er wordt opnieuw NOODopvang voorzien op school. Er wordt opvang voorzien voor : 

• Zieke kinderen blijven thuis. Wordt een kind ziek op school, dan contacteer je meteen de 

ouders. Je brengt het kind onder in een apart lokaal tot de ouders het komen ophalen. 

• Hou kinderen zo veel mogelijk thuis. Het principe is: ouders die thuiswerken, vangen hun kind 

thuis op. Als dat niet mogelijk is, blijf daarover als school in dialoog gaan met ouders. Bij gerede 

twijfel staat het de school vrij een attest of bevestiging van de werkgever vragen. 

• Over wie gaat dit concreet zijn: gezonde leerlingen voor wie je opvang op school voorziet: 

*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 ... Het is daarom letterlijk van levensbelang dat hun 

kinderen op school worden opgevangen. Er wordt momenteel gewerkt aan een concrete 

vertaling van de federale lijst van cruciale beroepen. Die komt zo snel mogelijk online. 

  *Blijf, als je dat al deed, ook voorzien in voor- en naschoolse opvang. Schakel     daarvoor 

enkel de organisaties en mensen in die dat al deden en niet tot de risicogroep behoren. 

Ouders die bv. in ploegen werken hebben daar zeker behoefte aan. 

Volgende week verwachten we meer informatie omtrent de opstart van de scholen. We brengen jullie zo snel 

mogelijk op de hoogte. 

Met vriendelijke groeten 

Team De Kei 


