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Buitengewoon basisonderwijs type 2 voor kinderen met verstandelijke 
beperkingen en autismespectrumstoornissen. 

 
 

           
                Brugge, 13 maart 2020 
 
Beste ouder, 
 

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.  

 

Wat betekent dit voor onze school? 

De bedoeling van de overheid is om in het kader van de bestrijding van het coronavirus zoveel mogelijk 
kinderen thuis te houden. Daarom worden alle lessen opgeschort.  
Er zal kinderopvang worden georganiseerd, zeker voor de kinderen van medisch en 
gezondheidspersoneel en personeel van openbare veiligheid. Kinderen voor wie er geen andere 
opvangoplossing is dan het inschakelen van risicogroepen, zullen ook terecht kunnen in de school.  
Dergelijke verregaande maatregelen hebben maar effect als iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt. 
Voor onze meest kwetsbare kinderen van het buitengewoon onderwijs doen we een oproep om hen 
zoveel mogelijk te beschermen door thuis opvang te voorzien.   
 

Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie....  

 

Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 april 2020. Gedurende deze 
periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.    
 
De klassenraden zullen nagaan hoe we de gemiste ondersteuning bijwerken. Je krijgt daarover ten 
gepaste tijde de nodige informatie.  
Verder delen we ook volgende zaken mee: 
 
CONCREET 
 

• Het regionaal leerlingenvervoer wordt stopgezet. Ouders van kinderen die wensen gebruik te 

maken van de opvang staan zelf in voor het vervoer van en naar de school. 

• De school voorziet opvang tijdens de gewone lesuren  

o Maandag : 09.50 -16.05 

o Dinsdag : 08.40 - 16.05 

o Woensdag : 08.40 - 11.30 

o Donderdag : 08.40 – 16.05 

o Vrijdag : 08.40 – 15.40 
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• Kinderen die gebruik maken van de opvang en over de middag op school blijven, brengen 

hun eigen lunchpakket en flesje water mee . Er wordt geen warme maaltijd of soep voorzien.  

• We vragen de ouders om hun kinderen op – en af te halen voor de inkom van de school. Een 

personeelslid zal de kinderen opvangen en begeleiden naar de groep. ‘s Avonds gebeurt dit in 

omgekeerde volgorde . Dit om onnodige ‘ stromen van mogelijke besmetting ‘ te vermijden 

binnen de school.We vragen uitdrukkelijk om steeds tijdig aanwezig te zijn bij het ophalen 

van uw kind. 

• Om een duidelijk zicht te krijgen op het aantal aanwezige kinderen in de opvang vragen we 

dat u voor zaterdag 14 maart om 20.00 uur de aanwezigheid van jouw kind bevestigt.Dit op 

volgend mailadres.info@bubaoterdreve.be 

 
Wat kan je als ouder doen? 

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 kind over het coronavirus:  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-
kinderen-over-het-coronavirus  
 
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 

Met vriendelijke groet, 
 
Jan De Wit 
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