
VRIJE BASISSCHOOL DE HEI(R)AKKER 
Heihoekse Kerkwegel 9 -  9971 Lembeke 

Tel. 09 377 80 04 

instellingsnr. 025122 211 

                directie@deheirakker.be        www.deheirakker.be     

 

CORONAVIRUS – UPDATE VAN DONDERDAG 19 MAART 2020 

 

Beste ouder(s) 

 

Gisterenavond werden de maatregelen alweer verstrengd. De lijst van kinderen waarvoor de school opvang 

moet voorzien, werd beter omschreven.  

 

Zieke kinderen blijven thuis.  

Wordt een kind ziek op school, dan contacteert de school meteen de ouders. We brengen het kind onder 

in een apart lokaal tot de ouders het komen ophalen. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om het 

kind zo snel mogelijk op te halen.  

 

Hou kinderen zo veel mogelijk thuis. Het principe is: ouders die thuiswerken, vangen hun kind thuis op. 

Als dat niet mogelijk is, blijft de school daarover in dialoog gaan met ouders.  

Bij twijfel staat het de school vrij een attest of bevestiging van de werkgever vragen. 

 

Wat betekent dit voor onze school?  

 

1. Concreet betekent dat dus dat de school opvang voorziet voor 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. Vanaf morgen vragen we een attest van de werkgever waaruit blijkt dat de ouder(s) de kinderen thuis 

niet kunnen opvangen.  

 

3. De school is geenszins bereid de personeelsleden onnodig bloot te stellen aan risico’s, veroorzaakt 

door leerlingen die ook thuis kunnen opgevangen worden.  

 

De verantwoordelijke van de gemeentelijke kinderopvang laat ondertussen weten dat in de opvang 

dezelfde maatregelen gelden als op school.  

 

We rekenen erop dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt zodat we samen de verspreiding van het 

coronavirus kunnen indijken. 

 

 

 

Met vriendelijke groet 

 

 

Het schoolteam van De Hei(r)akker 
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