
 

UPDATE 

Coronavirus: scholen blijven open voor opvang 

De verstrengde maatregelen om het coronavirus af te remmen zijn woensdag 18 maart om 

12 uur ingegaan. Voor het onderwijs besliste de Nationale Veiligheidsraad eerder al dat de 

lessen opgeschort zijn. Scholen open houden volgens het advies van wetenschappers en 

virologen is van vitaal belang omdat die opvang garandeert dat mensen met 

levensnoodzakelijke jobs hun werk kunnen blijven doen. 

Er is opvang voorzien voor: 

 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. 

 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. 



Richtlijnen CLB 

 De centra voor leerlingenbegeleiding blijven operationeel. Ze blijven bereikbaar voor 

leerlingen, ouders en scholen. 

 CLB-medewerkers mogen nog aanwezig zijn in de centra, maar het is niet langer 

noodzakelijk dat centra voorzien in fysieke permanentie zolang CLB-medewerkers op een 

andere manier bereikbaar zijn. 

 De vaccinaties en systematische contactmomenten worden uitgesteld. 

 Gesprekken met leerlingen en ouders blijven mogelijk. Face-to-face contacten in het CLB 

kunnen enkel doorgaan als de leerling en de ouders niet ziek zijn en rekening houdend 

met de bestaande richtlijnen rond hygiëne, afstand, ventilatie ... 

 CLBch@t en Onderwijskiezer blijven bereikbaar voor leerlingen en ouders. 

 

We zullen jullie in de loop van volgende weken af en toe een nieuwsflash toesturen als we 

bijkomende informatie hebben of zaken moeten meedelen. 

Hartelijke groet 

Het schoolteam 

 

 

 


