
 
Vilvoorde, 11 maart 2020 

 

Geachte ouders 

 

Vanaf vandaag gelden in ons land nieuwe richtlijnen voor de hele bevolking. Die gaan 

verder dan de bestaande individuele hygiënische voorzorgsmaatregelen. De federale 

overheid wil zo kwetsbare groepen beschermen en de juiste zorg voor hen garanderen. 

 

Het schoolbestuur van KOV zat vandaag samen om de nieuwe voorzorgsmaatregelen te 

bespreken. Uiteraard werden deze voorgelegd aan onze centrale preventieadviseur en 

houden we contact met externe aanverwante organisaties. 

 

Het is belangrijk dat we de gezondheid van uw kind en onze personeelsleden als prioritair 

behandelen. Sommige maatregelen ogen minder prettig, maar zijn wel echt noodzakelijk. 

 

De algemene richtlijnen zijn: vermijd situaties waarbij veel mensen samenkomen en 

verminder contacten tussen mogelijks besmette en gezonde personen.  

 

Met deze maatregelen is volgens virologen nu hét moment aangebroken om samen de 

verspreiding van het coronavirus in te dijken. De maatregelen gelden voor KOV tot aan 

het begin van de paasvakantie of tot er nieuwe instructies komen. 

 

Wat zijn de maatregelen die we als KOV hebben genomen?  

  

Als basisprincipe geldt: volwassenen en externen die niet op school moeten zijn, houden 

we uit de school en we beperken het contact tussen kinderen en volwassenen om vooral 

de kwetsbare groepen te beschermen. 

 

Daarom vragen we u om uw kind af te zetten aan de schoolpoort en daar ook op te halen 

en het schooldomein dus niet te betreden. Ook verzoeken we u om zoveel mogelijk te 

vermijden dat de grootouders de kleinkinderen afhalen. 

 

De komende weken zullen onze scholen zich beperken tot hun kerntaken: lesgeven en de 

daarmee samenhangende essentiële taken. Activiteiten zoals opendeurdagen, 

schoolfeesten, uitstappen, … gaan niet door. Meerdaagse (buitenlandse) excursies 

worden helaas uitgesteld of afgelast. Enkel klasuitstappen te voet naar een 

openluchtactiviteit, laten we toe. 

 

Binnenschoolse activiteiten die klasoverstijgend zijn, worden uitgesteld. Voorlopig gaan 

leerlingen niet meer zwemmen, maar krijgen ze een vervangende LO-les.  

 

Oudercontacten worden uitgesteld tot na de paasvakantie of gebeuren telefonisch.  

 

Derden die de schoolinfrastructuur gebruiken, worden onmiddellijk verwittigd dat ze op 

zoek moeten gaan naar een andere locatie. 

 

Enkel derden die rechtstreeks met de school verbonden zijn (zoals bv. CLB, schoolarts, 

netwerkondersteuners) hebben nog toegang tot de school. 

 



 

De eerder gecommuniceerde richtlijnen blijven verder van kracht. We blijven dus 

waakzaam voor ziektesymptomen bij leerlingen en personeel. Preventieve maatregelen 

blijven we toepassen. Grondig en regelmatig de handen wassen, is één van de meest 

effectieve maatregelen. Is uw zoon of dochter ziek, contacteer uw huisdokter van thuis 

uit.  

Mocht u nog vragen hebben, contacteer de schooldirecteur via mail. Morgen is er een 

vergadering met alle directies samen. De directeur zal u later deze week informeren 

welke geplande activiteiten er concreet niet kunnen doorgaan.  

Wij rekenen op uw begrip voor de genomen maatregelen en danken u alvast voor een 

positieve samenwerking. Wees gerust, beste ouder, we volgen de evoluties nauwgezet op 

in het belang van uw kind. 

 

Johan van Engelant 

algemeen directeur KOV vzw 

 


