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Edegem, 18 maart 2020
Update corona maatregelen
Beste ouders
Wij bedanken jullie voor de inspanningen die jullie leveren om in de opvang van jullie
kinderen te voorzien. Ook de zorgverstrekkers en alle werknemers in sectoren die
broodnodig zijn om deze crisissituatie te doorstaan, verdienen vandaag een bijzonder woord
van dank.
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 gaan vandaag woensdag 18 maart om 12 uur in.
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 openblijven voor de opvang van kinderen van ouders die werken in de
zogenaamde cruciale sectoren. De federale regering heeft op dit moment nog niet
vastgelegd over welke sectoren dat gaat.
Alle onderwijspartners willen hun steentje bijdragen, maar zijn daarnaast ook bezorgd om
de bescherming van het onderwijspersoneel. Daarom roepen we alle ouders op om hun
kinderen maximaal thuis op te vangen. De school zorgt voor een optimale bezetting op
basis van het aantal aanwezige leerlingen wat ons toelaat om de preventierichtlijnen toe te
passen.
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. U dient vandaag uw inschrijving
voor de komende weken te bevestigen per mail op secretariaat@olfaelsdonk.be. Zodra de
cruciale sectoren bekend zijn, kunnen scholen bij gerede twijfel een attest of bevestiging van
de werkgever vragen.
De eerder meegedeelde preventieve maatregelen blijven uiteraard van kracht. Wie ziek is
verwittigt telefonisch zijn huisarts waarna huisarrest volgt. Wie ziek wordt op school, wordt
in quarantaine geplaatst en zo snel als mogelijk opgehaald.
Zodra er meer info is, krijgt u een nieuwe update.
Vanessa Cuyvers en Heidy Lievens
Directie OLFA Elsdonk
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