Haacht, 4 maart 2020
Beste ouders
Beste leerlingen
Wat betekent het voor onze school nu er signalen van besmetting zijn in
andere scholen?
Voor onze school verandert er niets: dezelfde richtlijnen blijven van kracht
en sluiting is niet aan de orde.
We blijven waakzaam voor ziektesymptomen bij leerlingen en personeel.
Leerlingen en personeel zonder ziektesymptomen komen naar school.
De school volgt de richtlijnen van de overheid. Mocht een leerling op school
ziek worden, dan wordt die uit de klas verwijderd en worden de ouders
opgebeld. Contacteer dan je huisarts en vraag een huisbezoek of een
afspraak buiten de consultatie-uren. Indien er na onderzoek wordt
vastgesteld dat het om een coronabesmetting gaat, zal de huisarts het team
Infectieziektebestrijding en Vaccinatie van het Agentschap Zorg en
Gezondheid verwittigen, die dan nagaat welke maatregelen er moeten
worden genomen in school.
Om het risico op besmetting in te perken, op school en thuis, is het
belangrijk om de preventiemaatregelen blijvend toe te passen:
• Was regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) je handen met water en zeep en
doe dat samen met je kind. Speciale wasgels zijn niet nodig, gewone zeep
volstaat. Op school kunnen de leerlingen hiervoor terecht in de toiletten.
• Moet jij of jouw kind hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de
binnenkant van de ellebogen.
• Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in
een afsluitbare vuilbak. Op school zijn er in de refters, studiezalen,
overdekte speelplaatsen en buiten afsluitbare vuilbakken. Aan de
leerlingen vragen we om deze vuilbakken te gebruiken.
• Vermijd handen en kussen geven.
• Vermijd nauw contact met zieke personen.
• Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.
• Een mondmasker dragen op school heeft geen enkele zin.
Krijgt een van onze leerlingen (of jij als ouder) koorts, keelpijn, hoofdpijn en
begin je te hoesten? Dan is thuisblijven de boodschap. Raadpleeg een
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huisarts. Hij kan de situatie beoordelen en de gepaste maatregelen nemen.
Iedere leerling is ongewettigd afwezig als hij/zij thuisblijft zonder dat hij/zij
ziektesymptomen heeft.
Meer informatie?
• Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be.
• Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail infocoronavirus@health.fgov.be.
• Extra informatie voor ouders op
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders
Mocht het advies veranderen, dan informeren we je daar zo spoedig mogelijk
over.
Met vriendelijke groeten,
Namens de directie
Geert Leenknecht
Algemeen directeur
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