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Brugge, 13 maart 2020 
 
 
Beste ouders 
 
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 de scholen van scholengroep impact? 
 
Opvang 
Alle lessen worden geschorst maar we verzekeren noodopvang, voor de leerlingen van wie ouders zelf 
niet in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die anders opgevangen worden door hun 
grootouders. De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen 
door hun grootouders. (+60 jaar) 
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.    
 
Mogen wij u vragen om onderstaand formulier in te vullen zodat onze scholen weten hoeveel leerlingen 
zij vanaf maandag kunnen verwachten: 
 
Bevraging opvang leerlingen in de scholen 
 
Leerlingen die ziek zijn, moeten thuis blijven. Leerlingen die ziektesymptomen vertonen op school zullen 
naar huis worden gestuurd. 
 
Openingsuren school 
De school is gegarandeerd open elke ochtend vanaf 8 uur. Ook op maandag. We geven geen lessen 
maar voorzien opvang. 
Op ma, di, do en vrijdag stopt de gegarandeerde opvang om 16 uur. OP woensdag stopt de opvang om 
12.15 u. 
Er wordt GEEN voor- en naschoolse opvang georganiseerd. (voor 8 uur en na 16 uur of op 
woensdagmiddag.) 
 
Maaltijden 
Onze cateraar levert geen maaltijden meer tot en met 03 april. Onze scholen zullen dus geen maaltijden 
kunnen aanbieden. Als uw kind op school moet worden opgevangen, voorzie dan een lunchpakket. Zorg 
voor gezonde tussendoortjes want de school voorziet niet in fruit of koek. 
 
Internaten 
Onze internaten blijven open. De interne leerlingen krijgen ontbijt en avondmaaltijd in het internaat. 
Overdag worden de interne leerlingen opgevangen op school. Het internaat voorziet voor deze 
leerlingen een lunchpakket. 
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Leerlingenvervoer 
Leerlingenvervoer georganiseerd door onze eigen schoolbussen (niet-zonaal vervoer), het 
gemeenschappelijk leerlingenvervoer voor buitengewoon onderwijs en het zonaal leerlingenvervoer 
(georganiseerd door De Lijn) worden geannuleerd tot aan de paasvakantie. 
 
Telefonische permanentie 
Tijdens de schooluren wordt er op elke school telefonische permanentie voorzien zodat u met uw 
vragen steeds bij de school terecht kan. 
 
Meerdaagse uitstappen, stages, duaal leren na de paasvakantie 
Als de scholen weer opstarten na de paasvakantie zullen de meerdaagse uitstappen, stages en het 
werkplaatsleren (duaal leren) nog tot eind april opgeschort worden. 
 
 
In de hoop u met deze informatie van dienst te zijn, 
 
 
Met vriendelijke groeten 
 
Wim Van Kerckvoorde 
Algemeen directeur 
Scholengroep impact 


