Leuvens stadsbestuur, scholen, CLB en deeltijds kunstonderwijs (SLAC) volgen situatie
corona op de voet: “Duidelijke en gezamenlijke communicatie over scholen is
belangrijk”.

Alle lessen worden geschorst en er wordt opvang voorzien 
Donderdagavond 12 maart heeft de Nationale Veiligheidsraad beslist om de lessen te schorsen in alle
scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te
beschermen. De stad Leuven, de basis- en secundaire scholen, het deeltijds kunstonderwijs en de
Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) hebben vervolgens deze ochtend een overleg gehouden.
We kiezen er voor om – daar waar het nodig en mogelijk is – tot gezamenlijke afspraken te komen
voor alle Leuvense scholen basis- en secundair onderwijs. Hieronder geven we u graag een stand van
zaken van wat we op dit moment weten. Van zodra we meer richtlijnen en informatie van de
Vlaamse Overheid krijgen, zullen we u verder informeren.
Wat betekent dit voor de school van uw kind?
Alle lessen worden geschorst, maar we blijven de opvang verzekeren voor de leerlingen van wie
ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die anders opgevangen worden door
hun grootouders. De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten
opvangen door hun grootouders. Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met
hygiëne, afstand, ventilatie....
Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 april 2020. Gedurende deze
periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.
In scholen waar ook voor- en naschoolse opvang wordt voorzien, zullen we die alvast voor de week
van 16-20 maart garanderen. Voor de weken nadien communiceren we de regeling zo snel als
mogelijk.
De begeleidende klassenraden zullen, in overleg en met ondersteuning van het stadsbestuur, nagaan
hoe we de gemiste leerstof bijwerken. Je krijgt daarover te gepasten tijde de nodige informatie.
Wat kan je als ouder doen?
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.
Spreek met je kind over het coronavirus:
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus
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

Welke impact heeft dit op werking van de Zevensprong?!
We hebben na het overleg met de stad en de Leuvense scholen eerst intern overleg gehad. Deze
middag hebben we met de leerkrachten samengezeten.

Wat is belangrijk om te weten:
1. opvang vanuit de school:
●

●

We vragen heel expliciet, net zoals in de brief van de stad vermeld wordt, om in de mate van
het mogelijke jullie kinderen thuis te houden voor de periode tot na de Paasvakantie. Ouders
die niet die mogelijkheid hebben om opvang te voorzien (omwille van werkend in de
medische sector, politie, veiligheidsdiensten, … ) en/of ouders die anders beroep moeten
doen op grootouders, kunnen hun kinderen naar onze school brengen.
Er zullen geen gewone lessen doorgaan. Op welke manier we ons gaan organiseren om de
aanwezige kinderen op te vangen, zullen we op maandag 16/03 in samenspraak met de
leerkrachten beslissen.

2. Voor en naschoolse opvang:
●

Voor ouders die alsnog hun kinderen brengen, voorzien we dat de voorschoolse opvang
(7u45 - 8u30), de naschoolse opvang (16u00 - 18u00) en op woensdag (12u00 - 16u00) open
blijft voor de week van 16/03 tot en met 20/03.
Hier willen we ook vragen om de opvang alleen te gebruiken als er geen andere oplossingen
als ouder voorhanden zijn.

3. Aanwezigheid van personeel:
●

We proberen als school de aanwezigheid van leerkrachten te waarborgen. Hoe en wie
aanwezig zal zijn, wanneer, is nog onduidelijk.

4. Het leren van de kinderen:
●

We gaan met de leerkrachten op 16/03 ook bekijken op welke manier we een vorm van
gewaarborgd leren kunnen aanbieden voor alle kinderen van de school. Gun ons de nodige
tijd, om een passende oplossing te vinden.

●

Ook vanuit de stad en in overleg met de Leuvense scholen wordt er nagedacht hoe het leren
verder kan opgenomen worden.

5. Warme maaltijd/koeken/fruit
●
●

In de huidige situatie is er beslist om vanaf 16/03 tot en met 3/04 geen warme maaltijd meer
aan te bieden op onze school.
Ook koeken en fruit worden niet meer vanuit de school voorzien.

●

Voor kinderen die toch naar school komen vragen we voor deze periode zelf boterhammen,
koek en fruit te voorzien.

6. Afwezigheden:
●

In deze periode van overmacht worden geen afwezigheden geregistreerd. Er moeten dus
geen ziektebriefjes of briefjes van de dokter binnengebracht worden voor de periode van
13/03 tot en met 3/04.

7. Logopedie:
●

Ouders van kinderen die logopedische begeleiding krijgen, moeten zelf met de logopedie
contact opnemen. Er worden nu geen logopedisten toegestaan in de school.

8. Zorgzaamheid /waakzaamheid
●

Mocht je je kind/kinderen toch naar school laten komen, omdat het niet anders kan, wees
waakzaam. We vragen om ‘s ochtends je kind te controleren: temperatuur te meten
vooraleer je ze naar school brengt. Zieke kinderen worden op school NIET toegelaten!

9. Communicatie:
●

Indien je vragen hebt kan je terecht op volgende websites:
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

●

Alle communicatie met betrekking tot de school vanaf 13/03 tot en met 3/04, verloopt
uitsluitend via Kwinten (coördinator Zevensprong)
Met vragen kan je me bereiken:
- Tijdens de schooluren: 016/29.15.44
- via e-mail: secretariaat@zevensprong.org
In dringende gevallen kan je Kwinten bereiken op het nummer 0498/53.57.32

●

●

10. Hoe verder ?
●
●

We blijven rustig de situatie opvolgen.
Op dinsdag 17 maart om 9u.00 is er opnieuw overleg met de stad Leuven en alle directies van
de Leuvense scholen.

Vriendelijke groeten,
Namens het leerkrachtenteam van Freinetschool De Zevensprong

