UPDATE VANUIT KABINET ONDERWIJS

Coronavirus: wat moet je school nu doen?
De verstrengde maatregelen om het coronavirus af te remmen zijn gisteren
ingegaan. Voor het onderwijs besliste de Nationale Veiligheidsraad eerder al dat de
lessen geschorst zijn en dat de scholen en internaten opvang moeten
voorzien tot de paasvakantie. Die maatregel blijft van kracht.
De keuze om de scholen ook nu te laten instaan voor opvang van leerlingen is - zoals
altijd - gebaseerd op advies van wetenschappers en virologen. Scholen open
houden voor opvang is volgens dat advies van vitaal belang, omdat die opvang
garandeert dat mensen met levensnoodzakelijke jobs hun werk kunnen blijven
doen.
Het zijn geen evidente tijden. Onderwijspersoneelsleden zetten nu hun burgerzin
in voor de maatschappij en ieders gezondheid. Die grote inspanningen en
solidariteit van het hele onderwijsveld worden dan ook enorm gewaardeerd.
Voor algemene vragen: info-coronavirus@health.fgov.be of 0800 14 68 9.

Voor wie moet je opvang voorzien?
•

Zieke kinderen blijven thuis. Wordt een kind ziek op school, dan
contacteer je meteen de ouders. Je brengt het kind onder in een apart lokaal
tot de ouders het komen ophalen.

•

Hou kinderen zo veel mogelijk thuis. Het principe is: ouders die
thuiswerken, vangen hun kind thuis op. Bij gerede twijfel staat het de
school vrij een attest of bevestiging van de werkgever vragen.

•

Concreet zijn er 3 groepen van gezonde leerlingen voor wie je opvang
op school voorziet:
1. Kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector (zorg,
veiligheid, voedingsnijverheid, distributie ...) uitoefenen. Zij hebben niet
de mogelijkheid om thuis te werken. Ze nemen nu de zorg op van zieken
en mensen die hulp nodig hebben, zorgen ervoor dat iedereen naar de

winkel kan ... Het is daarom letterlijk van levensbelang dat hun kinderen
op school worden opgevangen. Er wordt momenteel gewerkt aan een
concrete vertaling van de federale lijst van cruciale beroepen. Die komt zo
snel mogelijk online.
2. Kinderen en jongeren in het buitengewoon onderwijs, de
onderwijsinternaten, de MPIGO’s en de IPO’s van het
gemeenschapsonderwijs. Zij zijn medisch en/of sociaal kwetsbaar en
moeten dus opgevangen worden. De overheid informeert zo snel mogelijk
onder welke modaliteiten dat kan.
3. Voorzie ook opvang voor leerlingen in een kwetsbare thuissituatie.
Als school kan jij dit het best inschatten over wie dat gaat. Voor deze
kinderen is opvang thuis geen veilige optie. Zij moeten dan ook kunnen
rekenen op de soepelheid van scholen. Ga daarover in overleg met het CLB
en de ouders.
•

Blijf, als je dat al deed, ook voorzien in voor- en naschoolse opvang.
Schakel daarvoor enkel de organisaties en mensen in die dat al deden en niet
tot de risicogroep behoren. Ouders die bv. in ploegen werken hebben daar
zeker behoefte aan.

