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Corona update: 
Vroegtijdige sluiting GO! campus De Tandem wegens overmacht 

Eeklo, 28/10/2020 

Beste ouders 

 
Zonet vond er een overleg plaats met de directie van het CLB, de algemeen directeur van 
Scholengroep 23, beide directies van GO! campus De Tandem en de burgemeester. Door het 
toenemend aantal leerkrachten die uitvallen (vooral wegens hoogrisico groep) op de 
basisschool, zijn er onvoldoende leerkrachten beschikbaar om ons onderwijs veilig en degelijk 
te organiseren. Bovendien willen we een mogelijke transmissie tussen meerdere 
personeelsleden te allen tijde vermijden.  

Daarom werd beslist om de volledige GO! campus De Tandem (GO! campus De Tandem en 
GO! campus Het Droomschip) vroegtijdig te sluiten vanaf donderdag 29/10/2020 en 
onmiddellijk over te schakelen naar afstandsonderwijs voor deze laatste twee dagen voor de 
herfstvakantie. 

Voor alle duidelijkheid: we merken GEEN transmissie tussen leerlingen én het aantal besmette 
leerlingen blijft laag. Deze vroegtijdige sluiting komt er wegens overmacht door een tekort aan 
personeel. 

Deze beslissing wordt gedragen door de burgemeester van stad Eeklo die eveneens extra 
voorzorgsmaatregelen neemt binnen de stad. 

Dit betekent dat er vanaf morgen, donderdag 29/10/2020 geen school meer is op GO! campus 
De Tandem. Onze scholen zullen pas hun deuren terug openen op donderdag 12/11/2020. 

Ouders die geen oplossing vinden voor hun kinderen morgen, zullen we noodopvang 
aanbieden. Let wel: dit is een uitzonderlijke situatie! Hierbij zullen alle klasbubbels STRIKT 
gescheiden blijven alsook alle begeleidende leerkrachten zullen onderling contactverbod 
krijgen.  

Onze excuses voor dit ongemak, maar veiligheid is onze absolute prioriteit en wij willen hier te 
allen tijde onze verantwoordelijkheid bij opnemen. Bij vragen of opmerkingen kunnen jullie 
steeds contact met ons opnemen. 

Hou jullie gezond en draag goed zorg voor elkaar! 

Met vriendelijke groeten. 
Kristof De Baere 
Directeur GO! basisscholen Eeklo 


