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Coronavirus: scholen blijven open voor opvang. 
 
De Nationale Veiligheidsraad heeft op dinsdagavond 17 maart, op grond van advies van 
de wetenschappelijke experten, verstrengde maatregelen in de strijd tegen het 
coronavirus aangekondigd. Die gaan in op woensdag 18 maart om 12 uur. 
 
Fase 2 van het federaal noodplan blijft van kracht. Doel blijft om de curve van het aantal 
besmettingen af te vlakken, zodat ons gezondheidssysteem niet overbelast wordt. 
 

• Wat het onderwijs betreft, heeft de Veiligheidsraad beslist dat de lessen geschorst 
blijven en dat de scholen in opvang moeten voorzien tot en met vrijdag 
3 april. Concreet moeten scholen open blijven voor de opvang van kinderen van 
ouders die werken in de zogenaamde cruciale sectoren. De federale regering heeft 
op dit moment nog niet vastgelegd over welke sectoren dat gaat. 

• Onderwijsminister Ben Weyts is, net als de onderwijspartners, bezorgd om de 
bescherming van het onderwijspersoneel en roept daarom alle ouders op om hun 
kinderen maximaal thuis op te vangen. Hij roept ook een dringend overleg samen 
over de toepassing van de richtlijnen van de Veiligheidsraad in het onderwijs.  

• De ouders die geen beroep kunnen doen op een geschikt alternatief, gaan in 
overleg met de school om duidelijke afspraken te maken over de opvang. Zodra 
de cruciale sectoren bekend zijn, kunnen scholen bij gerede twijfel een attest of 
bevestiging van de werkgever vragen. 

 
We willen met aandrang vragen zeer goed te overwegen of uw kind al dan niet 
opgevangen dient te worden op school.  De verstrengde maatregelen houden in dat 
personeel dat werkt, moet voldoen aan de veiligheidsmaatregelen.  Op school zijn echter 
niet alle materialen beschikbaar om hieraan tegemoet te komen of laat de omgang met 
de kinderen dit niet toe,  wat maakt dat onze leerkrachten zich in een kwetsbare positie 
opstellen.   
Tegelijkertijd willen we de huidige opdracht met veel liefde en begrip waarmaken 
om gezinnen te helpen voor noodopvang. 
Hopend op uw begrip, 
 
Wim Mertens, 
directie 
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