Corona: alle lessen worden geschorst en er wordt opvang voorzien
De Nationale Veiligheidsraad heeft 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.
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Wat betekent dit voor SNI?
1

Lessen

De lessen gaan niet door van maandag 16 maart tot en met vrijdag 3 april. Dit is geen vakantie.
Leerkrachten zullen taken en opdrachten via smartschool doorgeven. Leerlingen moeten smartschool
elke dag controleren en de afspraken met de leerkrachten opvolgen. Leerlingen moeten hun
schoolmateriaal thuis hebben. Neem contact op met de school als dat niet zo is.

1.1

Taken en opdrachten

Leerkrachten bezorgen je taken en opdrachten via smartschool. Alle taken en opdrachten worden ook
in de smartschoolagenda genoteerd. Je wordt verplicht deze taken en opdrachten goed te maken.
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1.2

Werken op school

We vermijden contacten zo veel mogelijk. Je kan niet in groep naar school komen. Groepswerk kan je
niet op school maken.
De school is open tijdens de gewone uren, van 8.30 tot 16.00 uur (op woensdag tot 12.15 uur).
Je kan naar school komen om boeken en ander materiaal op te halen.
Als je thuis geen printer hebt, kan je naar school komen om materiaal af te drukken.
Als je thuis geen computer hebt, kan je via smartschool bij mevr. Devillé (eerste graad) en mr. Van de
Velde (tweede en derde graad) een afspraak vragen om de computers van de school te gebruiken.

2

Opvang

We verzekeren de opvang.
Natuurlijk mag je niet naar school komen als je symptomen van ziekte vertoont: hoesten, koorts,
niezen...
Om verspreiding van het virus te vermijden, is er enkel opvang voor:


kinderen van medisch en gezondheidspersoneel,



kinderen die enkel door grootouders kunnen opgevangen worden. De
gezondheidsdeskundigen raden helemaal af om kinderen nu te laten opvangen door hun
grootouders.

We vragen dus een attest van de werkgever. Opvang kan tijdens de schooluren, van 8.20 tot 16.00
uur. Leerlingen blijven zo kort mogelijk op school. Wij kunnen geen maaltijden verzorgen.
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Opendeurdag, infomomenten en oudercontact

De opendeurdag en de infomomenten van 14 maart gaan helemaal niet door.
Aanmelden en inschrijven gaan verder via www.inschrijveninbrussel.be
Het oudercontact van 2 april gaat niet door.
Wij zullen ouders en leerlingen later uitnodigen voor informatie en overleg over studiekeuze.
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Paasexamens

De paasexamens van de eerste graad gaan niet door. Er komen alleen nog examens in juni.
De deliberatie op het einde van het schooljaar zal daardoor niet veranderen. We tellen de
punten van het examen van Pasen en het examen van juni altijd al samen tot één punt.
Er zal dus meer leerstof zijn voor het eindexamen. Het is dus belangrijk om tijdens de lange
periode thuis nu de leerstof van het tweede trimester goed te herhalen.

5
5.1

Rapport, oudercontact en studiekeuze
Rapport M5

Op 2 april zouden jullie rapport M5 krijgen. We overleggen met de leerkrachten of en hoe we dat doen.
Of er al dan niet een rapport M5 is, verandert niets aan de punten DW op het einde van het jaar. Voor
de punten DW tellen we alle punten van alle toetsen en taken opnieuw samen.

5.2

Oudercontact

Het oudercontact van 2 april kan niet doorgaan. Het is nog niet duidelijk wat er mogelijk zal zijn na de
paasvakantie. We beslissen later wanneer en hoe we het oudercontact precies organiseren.

5.3

Studiekeuze

Er komt een advies over studiekeuze in het eerste, tweede, vierde en zesde jaar. Je titularis
zal je via smartschool vragen naar je voorlopige keuze. We vragen je om die snel door te
geven.
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CLB

Het CLB zet zijn dienstverlening verder, maar de geplande afspraken gaan niet door. Als je hulp nodig
hebt, kan je de CLB medewerkers van de school via smartschool bereiken of bellen naar het nummer
02 512 30 05.
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Wat na de paasvakantie?

7.1

Start van de lessen

We hopen na de paasvakantie opnieuw te kunnen starten. Maar we hebben daar nog geen richtlijnen
over.

7.2

Afgelaste activiteiten

We hebben nog geen idee van de mogelijkheden na de paasvakantie om bal, free podium,
vastenactie en andere extra murosactiviteiten te organiseren. Voor we daar een beslissing nemen,
moet het eerst duidelijk zijn hoe de schoolkalender er uit zal zien in het derde trimester.

7.3

Reizen

Er zijn nog geen richtlijnen over reizen in de maand mei. Alleen als alles helemaal veilig is, kunnen we
gaan. We wachten daar op instructies van de overheid.
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Wat kan je als ouder doen?

Zorg voor een goede structuur en dagindeling van je kinderen. Laat ze op tijd opstaan en op
tijd gaan slapen. Controleer of ze dagelijks minstens 3 blokken van anderhalf uur voor school
werken. Hou er rekening mee dat er na de paasvakantie snel examens komen.
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 met je kind over het coronavirus: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoespreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus
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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

Vriendelijke groeten

De directie

