Beste ouders
Door corona hebben we onze organisatie in de school flink gewijzigd. In elke school werd er
een grondige risico-analyse gemaakt. We houden ons strikt aan de richtlijnen van het
departement onderwijs ( zie link hieronder ).
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/draaiboek-2020-2021-gewoon-en-buitengewoonbasisonderwijs
Wanneer mag je kind naar school??? Bekijk via onderstaande link de beslisboom Covid-19
voor leerlingen kleuter en lager onderwijs.
https://www.vwvj.be/sites/default/files/infectieziekten/infectieziekten__info_en_brieven/beslisboom_covid-19_leerlingen_ko_lo_so_20210203.pdf

Richtlijnen code oranje
Handhygiëne: wassen met zeep of ontsmetten met alcoholgel
• Was je handen voor je naar school komt.
• De handen worden ontsmet / gewassen:
o Bij binnenkomst van het schoolgebouw of speelplaats.
o Voor de kinderen naar de speelplaats gaan.
o Na elke speeltijd
o Voor en na de maaltijd
o Voor het verlaten van de school
• Na elk toiletbezoek wassen met zeep.
• We leren de kinderen elkaar begroeten met zwaai en ellenboog.
Social distancing:
•

•

Kleuteronderwijs
o Afstand houden bij contacten tussen volwassenen.
o Geen afstand houden bij contacten tussen personeel en kleuters.
o Geen afstand houden bij contacten tussen kleuters.
Lager onderwijs
o Afstand houden bij contacten tussen volwassenen.
o Afstand houden bij contacten tussen personeel en leerlingen.
o Geen afstand houden bij contacten tussen leerlingen.

Klasbubbels:
• Kleuters: bubbels zijn niet verplicht maar we trachten zoveel mogelijk de bubbels te
bewaren uit voorzorg.
• Lager Onderwijs: we respecteren de klasbubbel.
Mondmaskers:

•
•

•

•

•

Kleuters en leerlingen uit het lager onderwijs (ook al zijn ze 12+) hoeven geen
mondmasker te dragen.
Personeel bij de kleuters:
o Dragen steeds een mondmasker bij contacten onderling.
o Moeten geen mondmasker dragen wanneer ze in contact komen met
kleuters, ongeacht de afstand. In onze school dragen de leerkrachten wel een
mondmasker.
Personeel lager onderwijs:
o Dragen steeds een mondmasker bij contacten onderling.
o Dragen een mondmasker als de afstand niet kan gegarandeerd worden.
o Mogen lesgeven zonder mondmasker vooraan in de klas, op voorwaarde dat
er voldoende afstand is tussen de leraar en de leerlingen.
Ouders:
o Dragen steeds een mondmasker wanneer ze de school betreden.
o Op de Steenkuilstraat worden de kinderen afgegeven aan de voordeur. Er
kunnen wachtrijen ontstaan waarbij de afstand niet gegarandeerd kan
worden. Daarom zijn deze ouders verplicht een mondmasker te dragen
wanneer ze in de rij staan.
o In de Gallestraat is er voldoende ruimte om afstand te nemen. We waarderen
alle ouders die toch een mondmasker dragen.
Vanaf maandag 25 januari dragen alle leraren en leerlingen van het 5de en 6de
leerjaar basisonderwijs uit voorzorg een mondmasker zodra een leerling of leraar
besmet is en in isolatie of in quarantaine moet. Concreet dragen deze leerlingen
verplicht een mondmasker in de hele school, in de klas en op de speelplaats voor een
periode van 14 dagen na het laatste contact met de betrokken leerling of het
betrokken personeelslid in het volledige leerjaar van de leerling of het personeelslid
dat in quarantaine of isolatie moet.

Ventilatie: we zorgen voor een goede circulatie van verse lucht
• Alle ventilatieroosters in de ramen staan open.
• In elke klas staat er minstens 1 raam open.
Speelplaats:
• Op de speelplaats spelen alle klassen samen tot nader order.
Eetzaal:
• Steenkuilstraat: elke klas heeft zijn eigen tafel, max. 2 tot 3 klassen
• Gallestraat: leerlingen eten in eigen klaslokaal
Mobiele testteams ( PCR-testen): indien nodig
• Deze testen gebeuren in de eetzaal van de Gallestraat.

