Coronavirus, versterkte fase 2 – 13/3/2020 – 15 uur

Maatregelen voor de Edegemse scholen
Beste directies

Speciale omstandigheden nopen ons tot speciale maatregelen. Volgende richtlijnen komen
bovenop de maatregelen van andere overheden in verband met het coronavirus en gelden minstens
tot 3 april 2020.
Gelieve deze maatregelen te communiceren naar uw medewerkers, ouders en voogden.



Het is belangrijk dat alle niet strikt noodzakelijk contact tussen mensen wordt vermeden.
Alle maatregelen die je vanuit de school of als individu neemt, neem je best met deze
algemene regel in het achterhoofd.



Voor alle opvang wordt aangedrongen om de kinderen minstens 1,5 meter uit elkaar te
houden. Ook het zogenaamde generatiecontact blijft best beperkt én ook met de 1,5 meter
regel in het achterhoofd. Uiteraard beseffen wij dat spelende kinderen contact hebben met
mekaar. Laat het gezond verstand hier zegevieren



De scholen zullen noodopvang garanderen.



Alle uitstappen moeten worden geannuleerd.



Net zoals dat geldt voor de scholen, zal IBO De Speelclub open blijven voor noodopvang. Er
wordt kinderopvang georganiseerd, zeker voor de kinderen van medisch en
gezondheidspersoneel en gezagsafdelingen (openbare veiligheid). Kinderen voor wie er
geen andere opvangoplossing is dan het inschakelen van ouderen, zullen ook terecht
kunnen in IBO De Speelclub.
IBO De Speelclub zorgt zoals steeds voor opvang voor de school van 7u tot 8u (dan
wegbrengen naar de scholen), na de school van 16u45 tot 19u en op woensdagnamiddag
van 12u30 tot 19u.
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Het schoolbusvervoer wordt bijgevolg beperkt tot de ochtend- en avondrit en de
woensdagmiddagrit voor kinderen van de gemeenteschool en voor IBO De Speelclub. De
bestaande toeren met de daarbij horende haltes blijven tot nader order bestaan.
De extra vervoercapaciteit die we sinds dit schooljaar op woensdagmiddag via Bus&Co
inzetten voor het vervoer naar IBO wordt opgeschort.
De bibliotheek zal gesloten blijven. Uitgeleende boeken mogen gewoon bij de kinderen of
op school blijven tot bij de heropening.
De bioklas, sporthal Den Willecom, zwembad Den Bessem en Huis Hellemans sluiten.

Wij hopen te mogen rekenen op je medewerking. Bij aanpassingen brengen we jullie zo snel
mogelijk op de hoogte.
Bedankt alvast en vriendelijke groeten

Koen Michiels
Schepen voor Onderwijs
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