
 
 

 

 

INFO OVER DE EXITSTATEGIE IN DE STRIJD TEGEN HET CORONAVIRUS  AAN ALLE OUDERS         25-04-2020 

OP BASIS VAN DE GEGEVENS VAN DEPARTEMENT ONDERWIJS 

België heeft zijn exit strategie vastgelegd. Jammer genoeg betekent dit voor het kleuteronderwijs een 

verlenging van de huidige maatregelen tot eind mei 2020: 

 Voor het kleuteronderwijs: alle lessen blijven geschorst. De kinderen blijven thuis. 

 We vangen op school alléén de kinderen op waarvoor ouders zelf geen opvang kunnen voorzien. 

!!! Schrijf voor deze noodopvang minstens 24u vooraf in via mail: directie@minivirgo.be  

 1 mei, 21 mei en 22 mei geen opvang!  

 
Beste ouders, 

 

De Nationale Veiligheidsraad heeft de huidige maatregelen, om de verdere verspreiding van het coronavirus 

in te perken, voorlopig verlengd tot eind mei, voor de kleuterscholen, om op die manier de kwetsbare 

groepen te beschermen. Het is belangrijk te benadrukken dat bepaalde regels van kracht blijven, 

ongeacht de afbouwfase waarin we ons bevinden. Voor de herstart moesten er keuzes worden gemaakt 

over welke leerlingen bij voorkeur opnieuw les op school kunnen volgen. Streven naar een optimaal 

evenwicht tussen veiligheid en pedagogische noden was daarbij het uitgangspunt. Jammer genoeg mogen 

de kleuterscholen niet open… 
 

Wat betekent dit voor onze school? De huidige maatregelen blijven zoals voordien, d.w.z.: 

 In onze kleuterschool blijven alle lessen geschorst tot eind mei. De kinderen blijven thuis. 

 We (inclusief INFANO = voor- en naschoolse opvang) voorzien op school alléén noodopvang ≠ school (tijdens 

de schooluren) voor gezonde kinderen waarvan ouder(s) een job hebben in een cruciale sector (zorg, 

veiligheid, voeding, distributie), gezonde kinderen met een moeilijke thuissituatie EN ook voor kinderen 

waarvan de (beide) ouder(s) buitenshuis werken en geen alternatieve opvang hebben. 

 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. 

 Het is IN GEEN GEVAL de bedoeling dat er meer kleuters naar school komen dan nodig! 

 Wordt uw kind ziek, dan zal u gecontacteerd worden en moet u uw kind onmiddellijk komen halen. 

 Het bedekken van mond en neus is belangrijk tijdens de afbouw. Dat kan met een zogenaamd 

comfortmasker of een alternatief beschermingsmiddel zoals een sjaal of een bandana. Op zich biedt een 

masker geen afdoende bescherming, het moet bekeken worden binnen het bredere gebruik van 

mondmaskers, hygiënemaatregelen en fysieke afstand. Deze maatregel treedt in werking vanaf 4 mei en is 

enkel voor de leerkrachten in onze kleuterschool (kleuters dragen dit niet) 

 Bij het organiseren van de opvang blijven we ook rekening houden met hygiëne (papieren zakdoekjes, 

regelmatig handen wassen,  ventilatie…).  

Bij het binnenkomen van de school: verplicht handen ontsmetten. 
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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.  

 Tips om met je kind te spreken over het coronavirus vind je op:  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-
spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus  

 Wekelijks krijgen jullie tips via mail om met je kind (vrijblijvend) bezig te zijn. 

 VERWITTIG DE SCHOOL ALS BIJ IEMAND VAN HET GEZIN HET CORONAVIRUS WERD VASTGESTELD: 

directie@minivirgo.be 

    
Wij houden jullie op de hoogte: 

 Via e-mail (naar alle e-mailadressen die nu ook deze mail ontvangen) 

 Over een datum vanaf wanneer de lessen weer op school kunnen doorgaan en onder welke voorwaarden 

dat zal gebeuren. Hiervoor heeft de Veiligheidsraad nog geen beslissing kunnen nemen. De veiligheid van 

kinderen en personeel zal in die beslissing in elk geval prioritair zijn. 

Bedankt! 

Misschien werk je, vang je je kind op én doe je het huishouden. We weten dat dat niet gemakkelijk is. Daarom 

willen we jou bedanken om tot nu toe vol te houden. Leren is belangrijk. Jouw gezondheid en die van je kind is 

nog belangrijker. Daarom blijven we jou en je kind zo goed mogelijk te begeleiden, vanop afstand, de volgende 

weken. (kijk zeker elke maandag je mail na met tips van de juffen) 

 
 
Met dank voor jullie aandacht en medewerking! 

Kristin Van den Broeck en het volledige Mini Virgo team 
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