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Beste ouders  

 
De Nationale Veiligheidsraad dient nog de definitieve beslissing te nemen over de eventuele 

herstart van de lessen.  

Op dit ogenblik is de herstart van de lessen enkel van toepassing voor de leerlingen van OV3 5de 

jaar en ABO. 

Voor de andere leerlingen van OV3 (observatiejaar, 2de, 3de en 4de jaar) + OV2 + OV1 is er nog 

geen herstart mogelijk t.e.m. 19 juni 2020. Deze leerlingen genieten op dit ogenblik van het pakket 

preteaching. 

Voor een groot deel van de leerlingen zal er na 19 juni 2020 de mogelijkheid worden geboden om 

op vaste contactdagen naar school te komen. 

Alle leerlingen en ouders worden de komende weken op de hoogte gebracht over het verdere 

verloop van dit schooljaar.  

KAN MIJN KIND DIT SCHOOLJAAR NOG NAAR SCHOOL? 

De school is zich aan het voorbereiden om een groot deel van de leerlingen vanaf 19 juni 2020 op vaste 

contactdagen op te vangen op school 

WIE BRENGT ME VERDER OP DE HOOGTE? 

De leerkrachten houden contact met de leerlingen en geven via deze weg de nodige info door. Wens je als 

ouder een leerkracht te horen dan kan je de school contacteren of via je kind deze boodschap doorgeven. 

WAAR KAN IK DE JUISTE INFORMATIE VINDEN? 

Facebook van de school https://www.facebook.com/tvurstjen/ of onze website www.buso-evergem.be 

KAN MIJN KIND DIT SCHOOLJAAR SLAGEN? 

De leerkrachten geven taken aan de leerlingen. Deze taken zijn niet vrijblijvend. Dit betekent dat de taken 

op tijd moeten worden afgewerkt. Het systeem van permanente evaluatie wordt toegepast. Dit betekent dat 

alle prestaties worden geëvalueerd. 

Leerlingen dienen de verantwoordelijkheid te nemen om hun taken en opdrachten uit te voeren. 

WAT KAN IK ALS OUDER DOEN? 

Leerlingen dragen een eigen verantwoordelijkheid. Wij vragen aan de ouders om erop toe te zien dat je kind 

de taken en opdrachten uitvoert. Contacteer de school of een leerkracht als je hierover vragen hebt. 

Leerkrachten contacteren de ouders wanneer er geen voldoende taken worden gemaakt. 
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WAT MET DE LEERSTOF DIE DIT JAAR NIET WERD AANGEBODEN? 

De beroepsgerichte vakinhouden kunnen slechts beperkt of niet worden uitgevoerd door de leerlingen. Het is 

evident dat de leerstof zal worden hernomen van zodra dit mogelijk is. Wat niet aangeboden kon worden telt 

ook niet mee voor de evaluatie. 

KAN MIJN KIND NAAR DE NOODOPVANG KOMEN? 

Noodopvang kan enkel worden aangeboden als dit ECHT niet anders kan. Gezien de versoepeling van enkele 

maatregelen van de overheid zijn er terug nieuwe mogelijkheden om de dag zinvol te kunnen invullen. Onze 

school wenst zeker te helpen om leerlingen tips te geven voor een zinvolle dagbesteding. 

 

WAT MOET IK DOEN ALS IK VAN DE NOODOPVANG GEBRUIK WENS TE MAKEN? 

De school dient te worden gecontacteerd om na te kijken of de vraag tot noodopvang terecht is. We dienen bij 

een aanvraag steeds na te kijken of we als school aan de vraag kunnen voldoen. Dit heeft te maken met de 

capaciteit van lokalen, personeel en veiligheid. 

 

MAG IK ALS OUDER OF EXTERNE DE SCHOOL BETREDEN? 

NEEN. Indien je een leerling komt brengen of halen voor de noodopvang dan kom je niet verder dan het 

onthaal van de school. Je respecteert de normale schooluren. Onthaalmoment is tussen 8u15 en 8u50. De 

opvang stopt om 15u50. 

 

MOET DE LEERLING EEN MONDMASKER DRAGEN IN DE NOODOPVANG? 

Elke leerling moet dit dragen van zodra ze het schooldomein betreden. Ouders en externen die leerlingen 

komen brengen of halen worden gevraagd een mondmasker te dragen. 

 

AFSPRAKEN OP DE SCHOOL: 

We blijven waakzaam voor ziektesymptomen bij leerlingen en personeel. Als een leerling ziek wordt op 

school, wordt hij/zij uit de noodopvang gehaald en worden de ouders opgebeld en verzocht hun kind op school 

af te halen. Zieke leerlingen sturen wij niet zelfstandig naar huis. 

Wat als je kind ziek is?  
- Zieke leerlingen  moeten thuisblijven. 
- Is iemand van je gezin mogelijk besmet met corona of heeft iemand van je gezin corona? Dan moet 

je kind 14 dagen thuisblijven. Meer informatie over de procedure:  https://covid-
19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_NL.pdf 

 

Wat gebeurt er als een personeelslid of kind op school besmet is met corona?  
- De besmette persoon krijgt de nodige verzorging. 
- Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) doet een contactonderzoek en neemt de gepaste 

maatregelen. 
- Het CLB onderzoekt met wie de besmette persoon contact had. Hoe lang en hoe intens was het 

contact? Dat bepaalt of het om een hoog risico contact of laag risico contact gaat. 
- Is de leerling een hoog risico contact van de besmette persoon? Dan moet de leerling 14 dagen 

thuisblijven. Neem twee keer per dag de temperatuur van je kind. Krijgt je kind ziektesymptomen dan 
moet je de huisarts telefonisch contacteren.     

- Is de leerling een laag risico contact van de besmette persoon? Dan mag de leerling naar de 
noodopvang blijven gaan. De leerling draagt dan buitenshuis een stoffen mondmasker. De leerling 
moet ook 1,5 meter afstand houden van andere personen.  Beperk extra sociale contacten en 
verplaatsingen. Krijgt je kind ziektesymptomen dan moet je de huisarts telefonisch contacteren.    

- Word je niet gecontacteerd door het CLB? Dan mag de leerling verder naar school blijven gaan.  
- Een personeelslid dat ziek wordt op school, vragen we om naar huis te gaan en om de huisarts 

telefonisch te contacteren.    
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Meer informatie? 

• Algemene info en veel gestelde vragen: www.info-coronavirus.be. 

• Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be. 

• Extra informatie voor ouders op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders 

• Blijf aandacht hebben voor hygiënische voorzorgsmaatregelen: handen wassen, papieren 

zakdoeken gebruiken, geen handen of kussen geven. 

• 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.  

• DE NOODOPVANG IS GESLOTEN OP VRIJDAG 12 JUNI 2020. 
 

Stay safe 

Directeur Jörge Engels 
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