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Wijkschool 't Paradijs

Beste ouders,

OP REIS IN HET
BUITENLAND (code rood)
Graag wensen we iedereen een gelukkig, maar vooral gezond nieuw jaar toe.
Morgen starten we 2021 met nieuwe moed. Veilig onderwijs organiseren blijft voor
ons uiteraard prioriteit nummer één.
Om zo veilig mogelijk te starten, is het noodzakelijk dat alle vakantiegangers die uit een regio
terugkomen die rood ingekleurd is, zich houden aan de wettelijke verplichtingen.
Ik kom terug van een reis uit het buitenland (rode zone). Wat moet ik doen als ouder ?
•

U wordt verondersteld om zich onmiddellijk te laten testen bij terugkeer.

•

Op dag 7 wordt er weer een test afgenomen. In tussentijd blijft iedereen 7 dagen in
quarantaine. De kinderen mogen dus NIET naar school komen.

•

Breng de school op de hoogte van de verplichte quarantaine!
U vulde het Public Health Passenger Locator Form (PLF) in voor je aankomst in België.
Bezorg het bevestigingsbericht aan de school. Je kind is dan wettig afwezig.

•

Als de test na dag 7 negatief is, kan uw kind(eren) terug naar school.

De quarantaine is nodig om de veiligheid van uw gezin, maar zeker ook de veiligheid voor de
kinderen van de klas, de leerkracht en de school te garanderen.
Mag ik mijn kind zomaar thuishouden van school ?
•

Nee, je mag je kind niet thuishouden, tenzij je een gegronde reden hebt. Bijvoorbeeld: je
kind moet in quarantaine, je kind is langdurig ziek.

•

Thuisblijven zonder gegronde reden is spijbelen. Dan is uw kind onwettig afwezig.

•

Gaat je kind een lange tijd niet naar school? Dan kan je geen kinderbijslag meer krijgen
(groeipakket).

We rekenen dan ook op ieders burgerzin om zich hieraan te houden. Samen lukt het ons wel!
Met vriendelijke groeten.
Directeur Anne Van Tieghem
Team VBSRekkem

Meer info:
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders#0ee281e1-8ffa-49bd-bb77-94e80b9e3801
https://diplomatie.belgium.be/nl

