
 

 

 

Kortrijk, 27 oktober 2020 

 

Beste ouder 

Beste verantwoordelijke 

Beste leerling 

 

 

We staan aan de vooravond van de herfstvakantie… na 2 maanden sluiten wij, 

net zoals alle andere scholen, binnen een aantal dagen, onze schoolpoorten.  

 

De minister van Onderwijs, Ben Weyts, heeft beslist dat de komende 

herfstvakantie wat langer mag duren: vanaf zaterdag 31 oktober 2020 tot en 

met woensdag 11 november 2020 wordt jullie dochter of jullie zoon niet op 

school verwacht. 

 

Het waren bevreemdende en verwarrende maanden, zowel voor jullie als voor 

ons. We worden geconfronteerd met een virus dat wild om zich heen grijpt en 

voor massale besmettingen en ziekenhuisopnames zorgt. 

 

De verlenging van de vakantie heeft als bedoeling om die vele besmettingen 

onder controle te krijgen. Mogen we jullie dan ook met aandrang vragen om 

jullie dochter / zoon ook tijdens de komende herfstvakantie  aan te moedigen 

om de veiligheidsmaatregelen te blijven opvolgen.   

 

Ook wij hebben hier in onze school de laatste maanden geprobeerd om onze 

leerlingen in zo veilig mogelijke omstandigheden les te laten volgen. 

 

Mondmaskerplicht, afstand houden, handen wassen, eenrichtingverkeer in de 

gebouwen… zijn maatregelen waar wij de voorbije twee maanden hard op 

ingezet hebben.  

 

En we blijven dit doen!  

 

Ook na de herfstvakantie vragen we onze leerlingen heel uitdrukkelijk om een 

mondmasker te dragen, om voldoende afstand te houden, om de handen te 

wassen, enz.  

 

 

 



 

 

 

Verder vragen we ook om een extra mondmasker te voorzien voor de lessen 

lichamelijke opvoeding omdat het mondmasker nu ook in dit vak gedragen 

moet worden. Daarnaast raden wij ook aan om warmere sportkledij te 

voorzien, omdat de lessen lichamelijke opvoeding vaak buiten gegeven zullen 

worden.      

 

We zijn er ons echt wel bewust van dat de maatregelen die wij opleggen, veel 

van onze leerlingen vragen. Maar we zijn er ook van overtuigd dat het strikt 

opvolgen van deze afspraken het aantal besmettingen kan doen afnemen.  

 

Het gebeurt dat personeelsleden uitvallen omdat ze ziek zijn en/of in 

quarantaine moeten. Hierdoor vallen lessen weg en moeten we dus 

vervangingen organiseren. Door een personeelstekort kan het dat dit niet voor 

elke klas mogelijk en haalbaar is. Het kan dus best dat op een bepaald 

ogenblik een aantal leerlingen niet naar school moeten komen. Wij zullen jullie 

uiteraard hiervan vooraf op de hoogte brengen (telefonisch, via mail of brief). 

 

Tenslotte willen wij ook een oproep doen.  

Door de uitval van personeel duiken er soms een aantal problemen i.v.m. onze 

organisatie op. We zijn dan ook op zoek naar vrijwilligers die ons kunnen 

ondersteunen in een aantal zaken, zoals bijvoorbeeld toezicht houden op de 

speelplaats, in de eetzaal … 

Kunnen en willen jullie een handje helpen of kennen jullie iemand die dit zou 

willen doen? Bel gerust 056 23 07 80 of stuur een mailtje naar 

lage@kouterkortrijk.be.  

Het spreekt voor zich dat we op een coronaveilige manier werken.  

Alvast bedankt! 

 

Tenslotte staan we erop om jullie te bedanken voor het vertrouwen dat we van 

jullie mochten en mogen ervaren.  

 

Alleen door positief samen te werken, kunnen we jullie dochter / zoon 

perspectief blijven geven en kunnen we hen een warme en veilige 

leeromgeving bieden waar ze ten volle recht op hebben.  

 

 

 

 

Met vriendelijke groet   

 

Directieteam De Lage Kouter Kortrijk 

mailto:lage@kouterkortrijk.be

