Arcadiascholen: alle lessen in het basisonderwijs en secundair
onderwijs worden geschorst en er wordt opvang voorzien.
13 maart 2020
Beste ouder
Beste leerling
Beste personeelslid
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 onze scholen?
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.
Deze maatregelen gaan in op vrijdag 13 maart om 24 u. en duren t.e.m. 3 april 2020.
•
•

•
•

Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.
Mogen wij vragen dat je de school verwittigt als je kind aanwezig zal zijn, zodat we
de opvang zo efficiënt mogelijk kunnen regelen. Je kan de school bereiken via
smartschool, e-mail of telefoon.
o Bij het organiseren van de opvang houden we uiteraard ook rekening met
hygiëne, afstand, ventilatie en dergelijke.
o Warme maaltijden en soep zullen niet voorzien worden op de school, gelieve
lunch mee te geven.
De begeleidende klassenraden zullen nagaan hoe we de gemiste leerstof bijwerken. Je
krijgt daarover te gepasten tijde de nodige informatie.
Personeelsleden worden op school verwacht volgens hun normale werkrooster.

De scholen staan in contact met de reisbureaus om de beste oplossingen te zoeken voor de
geplande schoolreizen die niet kunnen doorgaan.
De gebouwen van onze school worden tijdens deze periode ook niet gebruikt door
externen.

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 kind over het coronavirus: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoespreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

Heb je nog vragen?
•

•
•
•

Informatie vanuit de overheid:
o 0800 14689
o info-coronavirus@health.fgov.be
o Info-coronavirus.be
o https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/update-coronavirus-lessen-geschorst-wat-nu
o https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders
Vrij CLB Aarschot: 016 56 72 39
Algemene diensten Arcadia: 016 30 08 20 of info@arcadiascholen.be
Voor dringende vragen aan Arcadia buiten de schooluren:
o Basisonderwijs: 0498 11 61 18
o Secundair onderwijs:
▪ Damiaaninstituut: 0473 81 92 60
▪ Instituut Sancta Maria: 0474 84 81 02
▪ Sint-Jozefscollege: 0495 23 33 14
▪ Sint-Jozefsinstituut: 0496 53 52 38

Verder?
We volgen de richtlijnen van de overheid op de voet op en houden je op de hoogte van
belangrijke ontwikkelingen via de gebruikelijke kanalen.

Met vriendelijke groet
De Raad van Bestuur en de directies van Arcadia

