
Betreft situatie Corona-crisis OLVG Melsele  
  
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 de scholen van onze scholengemeenschap? 

Alle lessen worden geschorst, maar we blijven de opvang verzekeren voor de 

leerlingen van wie ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die 

anders opgevangen worden door hun grootouders. De gezondheidsdeskundigen 

raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders. 

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

ventilatie.. 

Wie gebruik maakt van de opvang van de school wordt verwacht de gewone 
schooluren te respecteren. (8u30 – 15u30) De voor -en naschoolse opvang in het 
Kakelnestje loopt voorlopig ook door. (7u30-8u15 en 15u30-18u00) Er is in de 
volgende weken GEEN studie. Voor de organisatie van rangen na school wil ik 
vragen om op maandag onze communicatie te raadplegen. Ook het middagtoezicht 
en de drank -en soepbedeling wordt voorlopig verder georganiseerd.  

Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 0u00 uur en duurt t.e.m. 3 april 2020. 
Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd en hoeft u dus 
geen afwezigheidsattesten te voorzien.  
 
Wat betekent dit concreet voor onze school:  
 
In beide gevallen (aanwezig op school of niet) gaan de juffen en meesters contact 
houden met de leerlingen om het leerrecht te garanderen. Dit zal in de eerste plaats 
via het Gimmekanaal van de klas verlopen. Via dit kanaal proberen we het contact 
van dag tot dag op te volgen. De kinderen krijgen deze middag allemaal hun 
werkboeken en leesboeken mee naar huis. Het is NIET de bedoeling dat kinderen 
hier zelfstandig in beginnen te werken. Naast de werkboeken willen we ook bekijken 
hoe we kunnen inzetten op thuisleren via digitale oefeningen. De leeropdrachten 
worden via het Gimme-kanaal door de klasleerkracht aangestuurd.   
Welke taken en de wijze waarop, wordt begin volgende week in overleg met 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen en met de leerkrachten besproken. Kinderen die 
toch naar school komen voor de opvang krijgen natuurlijk de kans om deze taken op 
school te maken. Na de crisisperiode worden alle materialen terug naar school 
gebracht. De overheid benadrukt dat kinderen niet in vakantiemodus mogen 
verzeilen.  
Als je kind vandaag afwezig is, maar je wil maandag wel kunnen leren thuis, kom je 
gewoon even langs om je spullen op te halen.  
 
Ouders die Gimme niet gebruiken raden we aan dit  rechtstreeks te mailen naar de 
klasleerkracht. 
 
 



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.  
 
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 

 

Tot slot hopen we dat iedereen gezond mag blijven en we elkaar na de paasvakantie 

opnieuw kunnen ontmoeten! 

 

Team OLVG 
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