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Antwerpen, 30 oktober 2020 

 

Beste ouders, 

 

we leven in verwarrende tijden: de cijfers stijgen overal dramatisch, de communicatie 

verloopt niet altijd even helder. Vandaar dat we u met deze brief op de hoogte willen 

brengen van de toestand in onze school en van de maatregelen die we moeten volgen. 

 

We weten dat er bij velen onder u ongerustheid heerst en dat is volkomen begrijpelijk. De 

voorbije weken ontsnapten ook wij niet aan de dreiging van quarantaine en besmetting op 

school. Gelukkig hebben we in enkele geïsoleerde gevallen tijdig kunnen ingrijpen waardoor 

het risico op verdere besmetting zo goed als mogelijk ingeperkt is en niemand zich ongerust 

moet maken.  

 

Intussen heeft onze minister van onderwijs de herfstvakantie verlengd van 1 november tot 

en met 11 november. Ook het semi-internaat Harmonica blijft gesloten. Voor alle 

personeelsleden worden die 2 extra dagen als officiële vakantiedagen geregistreerd.  

 

De verlengde herfstvakantie moet dienen als een soort van “time out” om de ruime 

verspreiding van het virus onder de bevolking te doorbreken. Het is ook een welgekomen 

adempauze voor alle leerkrachten en personeelsleden die de voorbije weken het beste van 

zichzelf hebben gegeven om de scholen veilig open te houden. Op donderdag 12 november 

hervatten we op Katrinahof onze activiteiten.  

 

Tegelijk beseffen we dat het virus ons telkens opnieuw in snelheid pakt. We kunnen op dit 

ogenblik geen voorspellingen doen over wat er de komende dagen nog zal gebeuren. Vanaf 

het moment dat er nieuwe maatregelen worden afgekondigd die een impact hebben op 

onze school zullen wij u daarvan op de hoogte brengen.  

 

Dankzij uw fantastische inspanningen is het schoolleven de voorbije weken zo goed als 

normaal kunnen verlopen. De Raad van Bestuur van Scholen Katrinahof wil via deze weg zijn 

grote waardering en dankbaarheid uitspreken voor de inzet en bereidwilligheid van iedereen 

in deze extreem moeilijke tijden.   
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Sinds kort is er ook enige ongerustheid ontstaan over de toekomst van de schoolgebouwen 

van Katrinahof. De huidige gebouwen vertonen gebreken en de ruimte is beperkt, zeker als 

er nog meer leerlingen naar onze school zouden komen. Daarom is de Raad van Bestuur op 

zoektocht naar een nieuw onderkomen, een bestaand gebouw of een nieuwbouw. Maar dat 

is allemaal nog verre toekomstmuziek. Wat er ook als oplossing uit de bus komt, een ander 

gebouw zal altijd moeten beantwoorden aan de vereisten die in de “visietekst 2020” staan. 

Het bewaren en bewaken van de eigenheid, de huiselijkheid en kleinschaligheid zal daarbij 

voorop staan. De Raad van Bestuur garandeert dat alle medewerkers van Katrinahof de 

nodige informatie zullen krijgen en dat er niets zal worden beslist zonder inspraak.  

 

Tot slot wensen we u allen in de mate van het mogelijke een deugddoende herfstvakantie 

toe om de batterijen weer op te laden. We sluiten ons aan bij de oproep van de overheid om 

alle contacten zo drastisch mogelijk te beperken en alle maatregelen strikt op te volgen. 

Alleen op die manier kunnen we er in slagen de dreiging van corona het hoofd te bieden.  

 

Zorg goed voor elkaar en blijf positief denken.  

 

Saskia Vandereyken directeur BuBao 

Bart Dillen directeur Bu.S.O. 

Rudi Lecoutre, voorzitter Raad van Bestuur. 


