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Coronacrisis – een veilige herstart in de Scholengemeenschap Beerse 

 

Beste ouder 

Vanaf maandag 18 mei ontvangen we graag weer de leerlingen van eerste, tweede en zesde leerjaar in 

onze scholen van de scholengemeenschap. Daarnaast blijven ook de leerlingen welkom van wie de ouders 

niet thuis de kinderen kunnen opvangen.  

De afgelopen weken werd hard gewerkt aan de veiligheid van onze leerlingen en ons personeel.  Op basis 

van een risico-analyse werden op elke school de nodige maatregelen getroffen om de veiligheid zo goed 

mogelijk te garanderen. 

Eén van de maatregelen is uiteraard ook het dragen van het mondmasker. Al het personeel zal een 

mondmasker dragen. Dit doen ze om jouw kind te beschermen tegen een eventuele besmetting. Dit kan 

voor je kind zeker bevreemdend overkomen, maar je mag hem of haar verzekeren dat achter dat 

mondmasker nog steeds de gedreven leerkracht, directeur of schoolmedewerker zit van voorheen. 

Kinderen die naar school komen moeten geen mondmasker dragen. Met het dragen van een mondmasker 

bescherm je de ander tegen een eventuele besmetting. Aangezien ondertussen bewezen is dat kinderen 

slechts in zeer beperkte mate het virus overdragen is dat dus absoluut niet nodig. Integendeel, het dragen 

van een mondmasker door onze kinderen van de lagere en kleuterschool wordt omwille van hygiënische 

redenen sterk afgeraden.  

We willen dan ook vragen om uw kind zonder mondmasker naar school te sturen. Je mag gerust 

vertrouwen op de vele maatregelen die we namen voor een gezonde en veilige school.  

De leerkrachten en andere collega’s op de school kijken alvast uit naar het weerzien! 

Meer informatie?     

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

Met vriendelijke groeten 

 

 

Tinneke Claeys Bart Craane 

algemeen directeur burgemeester, bevoegd voor onderwijs 
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