
Geachte ouders 

Beste leerling 

  

Gisteren ontving u een mail i.v.m. maatregelen rond het coronavirus. Zoals u via de nieuwsberichten 

hoorde, is deze informatie intussen al achterhaald.  

 

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 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.    

 

Opvang van leerlingen 

Alle lessen worden geschorst, maar we blijven de opvang verzekeren tot en met dinsdag 31 maart 

voor de leerlingen van wie ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die 

aangewezen zijn op opvang bij grootouders. De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om 

kinderen nu te laten opvangen door grootouders. 

Via een bevraging op Smartschool (klik op het woord bevraging) willen we ten laatste zaterdag 14 

maart om 12.00 uur van u vernemen of u al dan niet gebruik wenst te maken van deze opvang. 

Tijdens de opvang worden er zeker geen lessen ingericht. Ook het internaat wordt volledig gesloten.  

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

Wie van de opvang gebruik maakt, brengt zijn lunchpakket mee. Er is geen warme maaltijd op school. 

Ook de schoolbussen rijden niet uit. 

 

Gemiste leerstof 

De begeleidende klassenraden zullen nagaan hoe we de eventuele gemiste leerstof bijwerken. U 

krijgt daarover ten gepaste tijde de nodige informatie.  De leerstof die nog niet in de klas gezien is of 

herhalingsopdrachten reiken we aan via Smartschool in de vorm van opdrachten, taken, 

instructiefilmpjes… Alle leerlingen wordt daarom gevraagd om hun Smartschoolaccount dagelijks na 

te kijken tot en met maandag 30 maart: digitale agenda, smartschoolberichten. De leraar is 

bereikbaar via smartschoolbericht volgens het lessenrooster. Bij problemen met het 

Smartschoolaccount kan u een mail sturen naar ict@mmikortemark.be.  

 

Stage en examens 

Leerlingen die momenteel stage hebben, krijgen een afzonderlijke briefing.  

Leerlingen met examens ontvangen in de loop van volgende week een aangepaste examenregeling. 

 

We willen ouders en leerlingen geruststellen dat de leerstof van de tweede en de derde periode niet 

samen in juni geëvalueerd worden. 

 

Rapport 

De rapporten zijn pas beschikbaar in de loop van het derde trimester. 

https://forms.gle/6foKMHervYv8HJFK9
mailto:ict@mmikortemark.be


 

Wat kan je als ouder doen? 

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij uw zoon/dochter (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, 

zich grieperig voelen). Als die optreden, neemt u contact op met de huisarts.  

 

Spreek met uw zoon/dochter 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 

 

 Vriendelijke groeten 

 

F. François D. Laleman S. Maertens K. Cornette 
Administratief directeur 
Verantwoordelijke 1ste graad 

Algemeen directeur 
Verantwoordelijke 2de graad 

Pedagogisch directeur 
Verantwoordelijke 3de graad 

Logistiek directeur 
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