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Merelbeke 11 maart ’20 
 

Beste ouders, 
 
Eerstdaags vertrekken onze kinderen op sneeuwklas naar Zinal. 
Wij hebben de nieuwe richtlijnen van het Vlaams Ministerie van Onderwijs m.b.t. het coronavirus met 
Intersoc doorgenomen. 
Hieronder vindt u het huidige standpunt van Intersoc en CM: 

• Voor Zwitserland geldt nog altijd een positief reisadvies 
• Wij volgen de reisadviezen zeer nauwgezet op en zullen, in samenspraak met de medische 

directie van CM, op een gepaste manier reageren indien de situatie dit vereist 
• De zorg voor de sneeuwklaskinderen is en blijft onze allergrootste prioriteit maar we willen de 

hele zaak zo objectief mogelijk aanpakken 
  
Wat weten we uit vorige sneeuwklassen? 

1. Aantal mensen dat samenkomt: er zitten inderdaad tot 400 kinderen en volwassenen samen in 
het sneeuwklashotel maar zij komen slechts op enkele momenten allemaal samen, aangezien er 
met 2 uurroosters wordt gewerkt. Bovendien gaan zij maximaal naar buiten, zij het om te skiën 
ofwel om een leerwandeling te doen. Wij stellen voor om de 2 uurroosters voor de maaltijden 
toe te passen zoals deze voorzien zijn 

2. Nauw contact: de kinderen zijn zowat de hele dag buiten en hebben als dusdanig eerder weinig 
direct contact 

3. Duur van het contact: de kinderen zitten ook de hele de dag samen in de klas met af en toe 
pauzes. In de bus is dit tevens zo enkel tijdens het vervoer met een goed systeem van 
ventilatie.  Er zijn tevens voldoende stops voorzien om de nodige frisse lucht te nemen 

4. Ventilatie van de ruimte: in onze hotels is er voldoende ventilatie en ruimte voorzien. Het 
merendeel van de tijd zijn de kinderen buiten 

5. Contact tussen kinderen en 65-plussers: het aantal aanwezige 65-plussers is in verhouding heel 
erg klein. Bovendien zijn het allemaal nog heel actieve mensen die in een goede gezondheid 
verkeren, anders zouden ze zich niet engageren om mee te werken. De richtlijnen voor onze 
medewerkers zijn natuurlijk dezelfde als diegene die de overheid heeft uitgevaardigd 

6. Haalbaarheid: gezien het feit dat alle scholen klaar staan om te vertrekken én er geen negatief 
reisadvies is, zien wij op dit moment geen redenen om de reis vanuit Intersoc te annuleren 

 
Bij verdere info zullen wij op gepaste wijze info verstrekken. 
 
 
Luc De Waele 
directeur 
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