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Beste ouder(s) 
 
In de krokusvakantie heeft het coronavirus behoorlijk huisgehouden. 
In ons land is er absoluut geen reden tot paniek. 
 
We krijgen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen volgende richtlijnen. 
Alle Vlaamse scholen gaan volgende week maandag open, zo berichtte het Departement Onderwijs 
gisterenavond. Dat is beslist op een overleg met vertegenwoordigers van onder andere het Departement 
Onderwijs, het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) en het Coördinatie- en Crisiscentrum van de Vlaamse 
Overheid (CCVO). 
  
  

De basisregel blijft:  
1) zolang iemand geen symptomen heeft (zelfs al bezocht die persoon een risicogebied), dan mag die 

persoon gaan werken of naar school blijven gaan.  
2) Als iemand symptomen ( = hoest, koorts, keelpijn of ademhalingsmoeilijkheden) vertoont, dan moet 

hij thuis blijven en de huisarts TELEFONISCH contacteren. 
  

Voor leerlingen betekent dat concreet (uit de nieuwsbrief van Agentschap Zorg en Gezondheid): 
  

  

►  
  

Kinderen zonder ziektesymptomen kunnen gewoon terugkeren naar school en kunnen hun gewone 
activiteiten doen zolang ze geen symptomen hebben.  
 
  

►  
  

Kinderen die naar een hoogrisicogebied op reis zijn geweest, moeten waakzaam zijn voor symptomen. 
Hebben ze symptomen, dan gaan ze niet naar school. Krijgen ze symptomen op school, dan moeten ze 
meteen de klas verlaten en opgehaald worden door de ouders. De ouders contacteren de huisarts voor 
verdere opvolging en behandeling.  

  

Om te weten welke gebieden "hoogrisicogebieden" zijn, kun je terecht op de website van Sciensano.  
  

 
Persoonlijke hygiene blijft belangrijk: 
 
* Was je handen regelmatig en grondig. 
* Moet je hoesten? Doe dit dan in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog. 
* Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze onmiddellijk weg in een vuilnisbak. 
* Vermijd om handen en zoentjes te geven. 
* De school zal voorzien in extra papieren zakdoekjes en extra zeep om de handen te wassen. 

 
  
  

  

  

Meer informatie 
  

Vanaf vanavond zijn er FAQ's beschikbaar via de website onderwijs.vlaanderen.be en de sociale media van het 
Departement Onderwijs. Er is ook een website over corona. 
  

Met je vragen kun je ook terecht bij het CLB. Mocht het advies veranderen, dan informeren we daar zeker 
over. 
 
Met vriendelijke groeten 
Bie Fransen 

mailto:directie@sint-luciaschool.be
mailto:secretariaat@sint-luciaschool.be
http://clickmail.katholiekonderwijs.vlaanderen/track/click/30700990/www.zorg-en-gezondheid.be?p=eyJzIjoiaFdSNk81Nk1Gb2I2eE1qdnh5WFJaTHFsRVBvIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDcwMDk5MCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy56b3JnLWVuLWdlem9uZGhlaWQuYmVcXFwvP25ld3NpdGVtPTQwMDI1N2YxLWEzZTQtNGI3My04YTlhLWFmM2M0NGZiZGJlMlwiLFwiaWRcIjpcIjJmZjJhZmNmYmYzZjRiZGI4ZTFiMmVkNDc2MzExNDFmXCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiNDQzMjlhNjg4MDQzMTBiNTczMzIxMDliY2FkMWE1ZTE4NWJmNGQ4MlwiXX0ifQ
http://clickmail.katholiekonderwijs.vlaanderen/track/click/30700990/bit.ly?p=eyJzIjoiSUVsMlc3SjJKLUd4Nk1rSHZJMlZKMzNlc2tVIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDcwMDk5MCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvYml0Lmx5XFxcLzJUN2F6RW4_bmV3c2l0ZW09NDAwMjU3ZjEtYTNlNC00YjczLThhOWEtYWYzYzQ0ZmJkYmUyXCIsXCJpZFwiOlwiMmZmMmFmY2ZiZjNmNGJkYjhlMWIyZWQ0NzYzMTE0MWZcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCIyYjQ3NTI5ZTRiZmE0MjBlZTFmM2ZjYjBiMDljNTYxYzdkZmJjNGNmXCJdfSJ9
http://clickmail.katholiekonderwijs.vlaanderen/track/click/30700990/onderwijs.vlaanderen.be?p=eyJzIjoiaDV5dWJvRWhRLUpVcDVPR2lZWm5mR2xRdmhzIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDcwMDk5MCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvb25kZXJ3aWpzLnZsYWFuZGVyZW4uYmVcXFwvP25ld3NpdGVtPTY2NzU2ZjNiLWZlYjgtNDNhOC1iYjE2LTEzZmFjNDJlOTMxNFwiLFwiaWRcIjpcIjJmZjJhZmNmYmYzZjRiZGI4ZTFiMmVkNDc2MzExNDFmXCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiMGI1NjVkMmIwYzM2N2EyMWY3MzNjYjZhMmI2NGJlMjM5NzZmN2ViMVwiXX0ifQ
http://clickmail.katholiekonderwijs.vlaanderen/track/click/30700990/bit.ly?p=eyJzIjoiTkNJR1RHSGdmcnU5OUdjdmZGT2VwRl83UGJBIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDcwMDk5MCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvYml0Lmx5XFxcLzJ3Z2QzcUk_bmV3c2l0ZW09NjY3NTZmM2ItZmViOC00M2E4LWJiMTYtMTNmYWM0MmU5MzE0XCIsXCJpZFwiOlwiMmZmMmFmY2ZiZjNmNGJkYjhlMWIyZWQ0NzYzMTE0MWZcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCJjNjgxZWI0N2Q1MjE5ZDJiNmE1YzViMDNiYzI4OWUxOGNkMTMzYjRiXCJdfSJ9

