
 

 

Sint-Cordula-instituut 

Wilgendaalstraat 7 

2900 Schoten 

(03) 658 94 49 

directie@sintcordula.be 

 

 

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 onze school? 

Alle lessen op school worden geschorst maar we blijven de opvang verzekeren voor de 

leerlingen van wie ouders zelf niet in opvang kunnen 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.   

 

Dit is geen verlengde vakantieperiode. In deze periode probeert elke leerkracht zoveel 

mogelijk leerplandoelen te bereiken op een creatieve, digitale manier.  Er wordt van de 

leerlingen verwacht dat ze Smartschool volgen en opdrachten uitvoeren.   

 

• Communicatie 

Als communicatiekanaal met ouders en leerlingen hanteren we Smartschool. 

 

• Lockers  

Aan de leerlingen werd gevraagd om hun lockers leeg te maken en hun 

schoolmateriaal mee naar huis te nemen.  Leerlingen die vandaag al hun materiaal 

niet mee naar huis konden nemen, kunnen dit op maandag 16 maart tijdens de 

schooluren ophalen. 

 

• Opvang op school 

Als secundaire school vermoeden wij dat de nood aan opvang minimaal zal zijn. Indien 

uw zoon/dochter moet opgevangen worden door de school laat u dit via Smartschool 

(enquête) weten ten laatste tegen maandag 16 maart om 12.00 uur. 

 

• Elektronisch leerplatform – Smartschool - agenda 

Aan de leerlingen wordt gevraagd om Smartschool goed te volgen.  De lessen op 

school zijn opgeschort, maar de leerkrachten zullen taken/opdrachten geven.  De 

digitale leermiddelen zullen zoveel mogelijk ingezet worden door de leerkrachten om 

de schoolse achterstand van uw zoon/dochter te beperken. Lessen kunnen ook via 

livestreaming gegeven worden.  We verwachten je dan aan je pc/smartphone … 

Wie thuis geen onlinefaciliteiten heeft, kan op school in een computerklas terecht 

tijdens de schooluren. Breng de school op de hoogte als je hier gebruik van wil maken. 

 

 

 

 

mailto:directie@sintcordula.be


 

vzw OZCS Noord–Kempen   Wilgendaalstraat 5            2900 SCHOTEN 

   

 

• Examens 1ste graad 

De examens van de 1ste graad worden ingehaald door syntheseproeven/ 

herhalingstoetsen na de paasvakantie.  Hiervan volgt een overzicht via Smartschool. 

De volgende weken zullen de leerlingen ook opdrachten krijgen die hun mondelinge 

examens van Frans en Engels vervangen.   

 

• Sponsorkaarten - @mosfeerdag 

Vermits @mosfeerdag niet zal doorgaan, stopt ook de sponsoractie. Wil u uw steentje 

toch bijdragen, mag u dit opgehaalde geld aan ons bezorgen. Anders hopen wij op uw 

eerlijkheid om het aan de betrokkenen terug te geven.  

 

• Duaal  

Het duaal leren gaat op de gewone werkdagen door.  De leerlingen worden op 

woensdag, donderdag en vrijdag op hun bedrijf verwacht.  De heftruckopleiding wordt 

afgelast. 

 

• Buitenlandse reizen 

De laatste betalingsschijven dienen voorlopig niet betaald te worden.  We bekijken de 

volgende weken de haalbaarheid van deze reizen en houden u hiervan op de hoogte. 

Net als u weten wij nog niet hoe de situatie zal zijn over 6 weken. 

 

 

 

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 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 
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