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13 maart 2020 

  

Coronavirus 
Maatregelen 
 

 

Beste ouder 

De nationale veiligheidsraad heeft, zoals je wellicht hebt vernomen, beslist om de lessen 

op de school op te schorten vanaf maandag 16 maart tot en met vrijdag 3 april. Dit 

betekent dat er vanaf maandag op school geen les meer wordt gegeven aan de 

kinderen. Scholen dienen in opvang te voorzien in geval van nood. Deze maatregelen 

gelden voor alle Belgische scholen. 

Indien je in staat bent om zelf opvang te voorzien zonder de grootouders in te schakelen 

dan raden we dit ten sterkste aan. Als je echt niet in staat bent om te voorzien in de 

nodige opvang, dan is er noodopvang op de school. 

Om praktische redenen hadden we graag vernomen wanneer je nood hebt aan opvang. 

We vragen je om bijgevoegde vragenlijst in te vullen en ten laatste maandag 16 maart 

door te sturen naar of af te geven op school.  

We volgen de maatregelen van de overheid op de voet, bekijken wat dit concreet 

betekent voor de scholen en houden jullie op de hoogte. 

Bij wie kan je terecht over deze brief? 

Voor meer of andere vragen over deze brief kan je terecht bij  Griet Vandenabeele, 

devlieger.dir@gent.be  09 323 55 80 

Meer informatie? 

• Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be. 

• Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-

coronavirus@health.fgov.be. 

• Onderwijs Vlaanderen - Informatie over het coronavirus voor ouders 

 

Met vriendelijke groeten 

 

 

 

 

Inge Dellaert 

Directeur IVA Stedelijk Onderwijs Gent 
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VRAGENLIJST ROND NOODOPVANG 

 

Is het mogelijk onderstaande vragenlijst in te vullen en ten laatste maandag 16 maart 

door te sturen naar of af te geven op school. 

• Naam van het kind:………………………………… 

 

• Heb je opvang nodig? (schrappen wat past) 

JA -NEE 

 

• Wanneer heb je opvang nodig? 

o Gedurende de 3 weken 

o Enkele dagen (graag aangeven welke dagen):…………………….. 

 

• Waarom heb je noodopvang nodig? Duid aan: 

o Ik werk in de medische, gezondheid of veiligheidssector 

o Mijn kinderen kunnen niet terecht bij familie 

o Ik kan voor mijn werk niet telewerken 

o Andere:…………………………………………. 
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