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VERBLIJF – SCHOOLAANVULLENDE EN SCHOOLVERVANGENDE DAGOPVANG – MOBIELE BEGELEIDING 

BUITENGEWOON LAGER EN SECUNDAIR ONDERWIJS type Basisaanbod, 2, 3 en 9 
OC Styrka is een voorziening van de organisatie Broeders van Liefde - ondernemingsnummer 0406.633.304 

 

CORONAVIRUS:  
De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere 
verspreiding van het coronavirus in te dijken en om de kwetsbare groepen te beschermen.  
Daarom dat we vragen om uw kinderen thuis op te vangen, voor hun eigen veiligheid. 

 

 

Wat betekent dit voor u? 

→ Er worden geen lessen gegeven in de scholen, maar opvang is mogelijk. 

→ DE BUSSEN RIJDEN NIET ! De kinderen die naar het MFC (“internaat” én “semi-internaat”)  
en de school komen dienen gebracht en afgehaald te worden of dienen op eigen kracht te 
komen/naar huis te gaan. 

 

 
 
 
 
Wanneer 

 
Deze maatregel geldt vanaf maandag 16 maart tem 3 april 2020. 
Als deze termijn zou verlengd worden, brengen wij u zo snel mogelijk op de hoogte. 

 
 
 
 
 
Wat kan je 
als ouder 
doen? 
 
 
 
 

KINDEREN DIE SYMPTOMEN VERTONEN OF ZIEK ZIJN WORDEN NIET TOEGELATEN OP 

SCHOOL. HIERVOOR IS GEEN ZIEKTE-ATTEST NOODZAKELIJK ! 
 

PAS THUIS PREVENTIEVE MAATREGELEN STRIKT TOE ! 
 

 
 

→Vermijd situaties waar veel mensen samenkomen  

→Vermijd contacten met besmette personen 

→Spreek met je kind over het coronavirus. Info hierover vind je terug op deze website: 
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus 
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Wat doen 
wij nog? 
 
 

→Enkel de kinderen en de medewerkers kunnen terecht in de leefgroepen en de scholen 

→Alle ouders en externe bezoekers voor de leefgroepen hoofdgebouw De Deyne ontvangen 
we aan het onthaal 

→Alle ouders en externe bezoekers voor de leefgroepen: 
- Paviljoenen De Deyne 
- Stropkaai 
- Rerum Novarum  
ontvangen we aan de voordeur.  

 
Wij zorgen er voor dat jouw kind in zijn/haar leefgroep terecht komt. Enkel externe leerlingen 
waarvoor onderstaand strookje werd ingevuld kunnen op school opgevangen worden op de 
dagen die u aangeeft. Hou er in dat geval rekening mee dat u zelf voor vervoer in staat 
 

→We blijven ondertussen verder preventieve maatregelen toepassen en houden jou op de 
hoogte indien de richtlijnen vanuit de overheid wijzigen. 
 

 
Waar kan je 
terecht voor 
meer info? 
 

 

• 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 

• Website school: www.waterkant.be  
 
Ziet u komende drie weken toch een dag dat u écht geen opvang kan voorzien buiten 

grootouders, vul dan onderstaande strookje in, zodat we ons op school toch wat kunnen 
organiseren en een idee hebben hoeveel opvang er vereist is. U moet die dag wel voor het 
vervoer héén én terug naar school zorgen (tussen 8u30 en 16u10 met speling van 15 
minuten voor en na deze uren). 

 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Het directieteam OC Styrka 

Directieteam Styrka Secundair Onderwijs@Waterkant 

 

Onderstaand strookje voor externe leerlingen afknippen en op school bezorgen als u écht niet zelf voor opvang kan 

voorzien buiten grootouders, of dit bericht overtypen en mailen naar secretariaat@waterkant.be  

 

------------------------------------------------------------------ 
 

Ondergetekende, (uw naam: )________________________________________________________ ziet écht 
geen mogelijkheid buiten grootouders om opvang te voorzien tijdens de normale schooluren op deze 
datum/data:________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
Van (naam van uw zoon/dochter):_________________uit (normale klasgroep op school:)__________________  
en zal hem/haar zelf naar school brengen  (tegen 8u30) en terug ophalen (uiterlijk 16u10). 
 
Handtekening: 
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