SPORT- EN HANDELSSCHOOL TURNHOUT
PARKLAAN 52 – 2300 TURNHOUT

Turnhout, 13 maart 2020
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 worden geschorst maar we blijven de opvang verzekeren voor de leerlingen van wie
ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die anders opgevangen worden
door hun grootouders. De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te
laten opvangen door hun grootouders.
Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie....
Deze maatregel gaat in op maandag 16 maart en duurt t/m vrijdag 3 april 2020. Gedurende
deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd. Vanaf zaterdag 4 april start de
paasvakantie.
Om organisatorische redenen kennen we graag vooraf het aantal leerlingen dat op onze
school aanwezig zal zijn. Wil je gebruik maken van de opvang, vul dan de enquête in op smartschool tegen uiterlijk maandagmiddag 12.00 u. (zie link in dit bericht in Smartschool.) Je kan
maandagochtend vanaf 8.00 u ook telefonisch contact opnemen met de school om de opvang
te melden. Op maandagmorgen 16 maart zal sowieso voldoende opvang beschikbaar zijn.
De school is open van 8.25 u tot 15.30 u. Leerlingen brengen steeds een lunchpakket mee. De
Foodcorner zal niet geopend zijn. Zorg ook voor sportkledij. Leerlingen hebben toegang tot een
computerklas en brengen materiaal mee (schoolboeken, literatuur, …). We volgen de klassieke
dagindeling.
Onderwijsopdracht loopt verder
De lessen zijn opgeschort, maar onze onderwijsopdracht loopt verder. De leerkrachten zullen
taken en opdrachten ter beschikking stellen. Je wordt verwacht deze zorgvuldig uit te voeren.
De opdrachten zijn leerstof en zullen gequoteerd worden!
Stages lopen door, tenzij de stagegever hier anders over beslist.
De begeleidende klassenraden zullen beslissen hoe de gemiste leerstof wordt ingehaald.
Communicatie
De communicatie gebeurt via smartschool. Gelieve dagelijks meermaals smartschool te checken!
Uitzonderlijk zal je in de loop van volgende week deze afspraken ook per brief ontvangen. Leerlingen van de 1ste en 2de graad zullen ook geïnformeerd worden over hoe het verder moet met
de paasproefwerken.
Heb je vragen, dan kan je op werkdagen de school contacteren tussen 9.00 u en 16.00 u.
Met vriendelijke groeten.
De directie

Sport- en Handelsschool Turnhout - Parklaan 52 - 2300 Turnhout
sht@turnhout.be
www.sportenhandelsschool.be

telef oon : 014 43 80 00
f ax : 014 42 77 01

