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Scholen heropenen maandag: oproep om
maatregelen te respecteren

Na een herfstvakantie van 2 weken starten de scholen maandag weer op. Met een

campagne roept de Stad Gent op om de regels strikt te volgen, ook buiten de

schoolpoorten. Ook het stadsbestuur doet een oproep: "We kunnen het niet

genoeg herhalen: blijf de richtlijnen goed volgen."

De scholen heropenen maandag, daarom wil de Stad Gent nogmaals benadrukken dat het

volgen van de richtlijnen essentieel is. Samenscholingen van meer dan 4 personen zijn

verboden, en dat geldt ook voor jongeren of ouders rondom de schoolpoort. Overtreders

riskeren een boete. Het stadsbestuur besliste bijkomend dat iedereen ouder dan 12 jaar een

mondmasker moet dragen in een straal van 200 meter rondom elke school. Ook voldoende

afstand bewaren blijft fundamenteel.
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'We kunnen het niet genoeg herhalen: blijf de richtlijnen goed volgen. Draag
een mondmasker in de omgeving van scholen, houd voldoende afstand, blijf
niet rondhangen aan de schoolpoort. Zo geef je het virus geen kans.'
— Mathias De Clercq, burgemeester
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Om jongeren te sensibiliseren, is er de communicatiecampagne 'élaba', zowel online als offline.

Bij de jonge leerlingen wordt de boodschap onder meer verspreid via gadgets, bij de oudere

scholieren spelen influencers een belangrijke rol. Affiches hangen in schoolomgevingen en op

hotspots waar jongeren samenkomen. Ook schoolspotters, gemeenschapswachten en

jeugdwerkers worden actief ingeschakeld.

Er volgen ook campagnebeelden voor in leraarskamers en in koffiehoeken, omdat net op

informele momenten de alertheid soms afneemt.

'Allemaal kunnen we ons steentje bijdragen om de scholen open te houden.
Het vraagt een extra inspanning maar is het zeker waard.'
— Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs
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Thomas Dierckens, woordvoerder burgemeester, gsm 0477 38 29 37, e-

mail thomas.dierckens@stad.gent

Sofie Rédelé, kabinet schepen Decruynaere, gsm 0473 54 13 45, e-

mail sofie.redele@stad.gent
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte
stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de
tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk.
De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een
open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.
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