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Coronamaatregelen vanaf vrijdag 30 oktober 2020 

Beste ouder(s) 

Vanaf vandaag gelden een aantal nieuwe regels in verband met de bestrijding van  het coronavirus.  

Verlenging van de herfstvakantie tot en met 11 november 2020. 

Om de opmars van het virus te bestrijden, gaat het onderwijs in time out. De Vlaamse overheid roept op om alle 
contacten te beperken en de maatregelen (mondmasker dragen en afstand houden) strikt op te volgen. Als dat 
gebeurt, kan de verlengde herfstvakantie een reset betekenen zodat we hopelijk kunnen herstarten met vollere 
klassen en een maximale personeelsbezetting. 

Zwemlessen 

De zwembaden zijn ondertussen voor onbepaalde tijd gesloten. De zwemlessen worden dus opgeschort. 

Gymlessen 

Tot op heden mogen de gymlessen voor de kinderen van het basisonderwijs (kleuter en lager) blijven doorgaan 
in code oranje. We hopen dat dit zo kan verdergaan.  

En wat na de verlengde herfstvakantie? 

We volgen de situatie op de voet. Het volgende overleg van de onderwijsminister en de onderwijspartners zal 
plaatsvinden op 9 november. Onder voorbehoud van wijzigingen gelden vanaf 12 november volgende 
afspraken: 

- Basisscholen blijven voltijds open. 

- Gymlessen gaan door, zwemlessen blijven voorlopig opgeschort. 

- We blijven warme maatlijden aanbieden. 

 

Buitenschoolse kinderopvang 

Op 9 en 10 november voorziet de gemeentelijke buitenschoolse opvang noodopvang. Dit betekent dat enkel 
kinderen van ouders die geen oplossing binnen hun eigen netwerk vinden en een werkgeversattest kunnen 
voorleggen, van het IBO (initiatief buitenschoolse opvang) kunnen gebruik maken. Kinderen van ouders die 
thuiswerken worden niet toegelaten.  

Meer info vind je in de brief van de buitenschoolse opvang.  

Tijdelijke werkloosheid door overmacht 

Wie op 9 en 10 november gebruik te maken van de technische werkloosheid wegens overmacht, kan daarvoor 
een attest aanvragen op school. Een eenvoudige mail naar de directeur met naam en klas van je kind(eren) 
volstaat. We mailen je dan zo snel mogelijk het attest terug.  

Hopelijk kunnen we op 12 november terug normaal van start gaan. We houden jullie op de hoogte van 
eventueel wijzigingen.  

 

Met vriendelijke groet, 

Het schoolteam van de Hei(r)akker. 
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