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UPDATE INFORMATIE CORONAVIRUS 
 

 
Donderdag 12 maart 2020. 

  
Beste ouder 
Beste leerling  
 
 
Vanaf vandaag gelden er nieuwe richtlijnen voor de hele bevolking. Die gaan verder dan de 
bestaande individuele hygiënische voorzorgsmaatregelen. De federale overheid wil zo 
kwetsbare groepen beschermen en de juiste zorg voor hen garanderen.  
De algemene richtlijnen zijn: vermijd situaties waarbij veel mensen samenkomen en 
verminder contacten tussen een mogelijke besmette persoon en gezonde personen.  
Nu is volgens virologen het moment om op deze manier samen de verspreiding van het 
coronavirus in te dijken. De maatregelen gelden voorlopig tot aan de paasvakantie. 
  
Wat betekenen deze richtlijnen voor onze SCHOLENGEMEENSCHAP LAND VAN RHODE ? 
 
Als basisprincipe geldt: volwassenen en externen die niet op school moeten zijn houden we 
uit de school en we beperken het contact tussen kinderen en volwassenen. Dat moet vooral 
de kwetsbare groepen beschermen.  
De komende weken zal onze school zich daarom beperken tot haar kerntaak: lesgeven en de 
daarmee samenhangende essentiële taken.  
Concreet gaan we in opvolging van de vraag van de overheid en ons schoolbestuur de 
volgende maatregelen nemen:  
 
1. We organiseren de komende weken geen buitenschoolse uitstappen meer en de geplande 
uitstappen worden geannuleerd. Dit impliceert dat ook alle zwemlessen worden geannuleerd. 
 
2. De eetfestijnen, schoolfeesten van de komende dagen worden afgelast. Gezien de 
onvoorspelbaarheid van deze epidemie lijkt ons dit de beste maatregel.  
 
3. Alle geplande oudercontacten, infosessies, oudercomités worden uitgesteld. 
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4. We vragen uitdrukkelijk aan iedereen met een verzwakt immuunsysteem (bv. ten gevolge 
van een kankerbehandeling of diabetes) om overleg te hebben met de behandelende arts met 
de vraag of thuisblijven aangewezen is.  
Blijven eerdere richtlijnen van toepassing?  
 
De eerder gecommuniceerde richtlijnen blijven verder van kracht. We blijven dus waakzaam 
voor ziektesymptomen bij leerlingen en personeel en blijven de preventieve maatregelen 
toepassen.  
 
Waarom gaan alle scholen nu niet dicht?  
 
Alle scholen preventief sluiten is op advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) 
medisch nog steeds niet nodig:  

-  De gevolgen van het coronavirus zijn voor kinderen veel beperkter. Ze zijn minder ziek 
en genezen vlotter. Kinderen blijken dus het virus veel beter te verslaan dan 
volwassenen.  

- Het doel is nu om kwetsbare groepen te beschermen door het virus te vertragen. Alle 
scholen sluiten heeft daar op dit moment geen impact op. Integendeel door sluiting 
zouden kinderen meer contact hebben met de kwetsbare groepen wat we juist willen 
vermijden.  

 
Meer informatie?  
 
 Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be .  
 
 
 
 
Namens de directies van de scholengemeenschap Land van Rhode, 
Preventieadviseur en het schoolbestuur, 
 
Geert Weymaere 
Coördinerend directeur  


