
 
 
 
 

 
Alle Wevelgemse scholen, kleuter-, basisonderwijs én secundair onderwijs 
nemen gezamenlijke maatregelen om de verspreiding van het coronavirus 
in onze regio tegen te gaan. 

 
Na een gezamenlijk overleg met alle Wevelgemse scholen, op 12 maart 2020, worden dezelfde 
maatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.  
De maatregelen hieronder gelden minstens tot en met 3 april 2020. Daarna worden nieuwe 
richtlijnen gecommuniceerd, tenzij tussentijds nieuwe richtlijnen opgelegd worden. 

 
Als basisprincipes hanteren we: 

 Kinderen blijven naar school gaan (tenzij ze ziekteverschijnselen hebben). Heeft je kind 
een verzwakt immuunsysteem (bv. ten gevolge van een kankerbehandeling of 
diabetes), overleg dan zeker met de behandelende arts of thuisblijven aangewezen is.   

 We vermijden situaties waarbij veel mensen samenkomen en/of er een nauw contact is 
tussen kinderen en 65-plussers. 

 Volwassenen en externen die niet op school moeten zijn, houden we uit de school en we 
beperken het contact tussen kinderen en volwassenen, in het bijzonder ouderen. Dat 
moet vooral de kwetsbare groepen beschermen.  

 
Algemene afspraken die hieruit voortvloeien zijn: 

 Schoolfeesten, opendeurdagen, infoavonden en oudercontacten worden uitgesteld. 

 Schooluitstappen gaan door, uitgezonderd naar plaatsen waar veel kwetsbare personen zijn. 
o We zorgen voor aangepast vervoer (gereserveerde compartimenten bij openbaar 

vervoer, busvervoer, fietsen, …). Dit geldt voor zowel ééndaagse als meerdaagse 
activiteiten. 

 Activiteiten op school waar veel mensen aan zouden deelnemen worden uitgesteld of 
afgelast. 

 Activiteiten buiten de school kunnen doorgaan, op voorwaarde dat er geen contact is met 
kwetsbare groepen, er geen nauw contact is en de activiteit uitstellen niet haalbaar is. 

o Zwemlessen kunnen blijven doorgaan. Er zijn immers geen indicaties dat die nadelig 
zouden kunnen zijn. 

 Daarnaast worden alle niet-noodzakelijke activiteiten waar kwetsbare doelgroepen bij 
helpen tijdelijk opgeschort. 

 
 

Concreet voor onze BaMo-school betekent dit: 
 

Deze activiteiten gaan NIET door: Deze activiteiten gaan WEL door: 

 Schoolfeest op 20/03 

 Schoolreis naar Brugge – L5 

 Niveaulezen 

 Hoekjeswerk 

 Hulp van brugfiguur 

 Minivoetbaltornooi – L6 

 Oudercontacten – K3 en L6 

 Schoolconcert L4 

 Bib-bezoeken 

 Zwemmen en turnen 

OPROEP: 

 Mogen we vragen om de kinderen ’s morgens en ’s middags af te zetten aan de schoolpoort? 

Ouders kunnen de school binnenkomen mits een geldige reden. 

 Mogen we, bij het ophalen van de kinderen, vragen om niet te lang op de speelplaats/in de zaal te 

vertoeven? Alvast bedankt om deze maatregelen op te volgen! 

Deze maatregelen zijn tot en met 3 april 2020 van kracht. Uiteraard kunnen die te allen tijde aangepast 

worden… We proberen jullie telkens zo vlug als mogelijk op de hoogte te houden! 



 

 
 

Daarnaast blijven de algemene voorschriften nog steeds van toepassing:  

Bescherm jezelf en elkaar tegen het coronavirus met deze 6 tips! 

✅ Was regelmatig je handen 

✅ Wanneer je niest of hoest, doe je dat best in een nieuw papieren zakdoekje dat je nadien in een 

afsluitbare vuilnisbak gooit 

✅ Geen zakdoekje in de buurt? Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog of bedek je neus en 

mond 

✅ Blijf thuis als je ziek bent en bel je huisarts op. Als je ziek bent, ga niet in de wachtzaal zitten of ga 

niet meteen naar de spoed 

❌ Vermijd nauw contact: Geef elkaar geen handen, vermijd knuffels en zoenen. 

❌ Iedereen moet zoveel mogelijk contact met kwetsbare groepen, zoals ouderen of mensen met 

onderliggende aandoeningen, vermijden. Bekijk of je alternatieven vindt voor het brengen en afhalen 

van je kind naar school, zodat grootouders dit niet hoeven te doen. 

  
 Meer informatie?   

 

 Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be    

 Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be   

 Extra informatie voor ouders   
 Onderwijs Vlaanderen - Informatie over het coronavirus voor ouders  

 Gemeente Wevelgem, info te vinden op wevelgem.be of mail naar 
gezondheid@wevelgem.be. Volg de laatste updates via de gemeentelijke Facebookpagina: 
www.facebook.com/Wevelgem8560/ 

 Je kan ook steeds terecht in jouw eigen school met vragen 
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