5 november 2021

Corona update

Beste ouder

Betreft: Verstrengde maatregelen in het onderwijs
Na overleg met het onderwijsveld en afstemming met de onderwijsministers, gaan er extra
veiligheidsmaatregelen in om het risico op besmettingen te beperken. Hieronder kunt u nalezen wat
dit betekent voor onze school. De maatregelen gaan in vanaf maandag 8 november 2021.
Bemerking: net als bij alle voorafgaande communicatie in de coronaperiode is wat we hieronder meegeven
onder voorbehoud van wijziging van richtlijnen van de overheid.

Mondmaskerplicht in het 5de en 6de leerjaar
Vanaf maandag dragen de kinderen van het vijfde en zesde leerjaar een
mondmasker. Ze dragen dit in binnenruimtes waar de afstand niet gegarandeerd
kan worden.
Op deze momenten mogen de kinderen hun mondmasker even uit doen:
• tijdens het eten. De kinderen eten in hun klasbubbel. Meteen na het eten doen de kinderen
hun mondmasker terug aan.
• tijdens het turnen (intensief sporten) en zwemmen hoeven de kinderen geen mondmasker
aan te doen. De gymzaal en het zwembad worden goed verlucht.
• als de kinderen buiten zijn, hoeven ze geen mondmasker aan te doen. In de gangen dienen
de kinderen wel een mondmasker aan te doen. Dit betekent dat de kinderen steeds hun
mondmasker bij moeten hebben.
TO DO: Mogen wij vragen uw kind dagelijks te voorzien van twee verse mondmaskers: ééntje
aandoen voor het binnen komen van de school en ééntje als reserve in de boekentas.

Bijsturing test- en quarantainestrategie in de basisscholen
Om de druk op de eerstelijnszones, de artsen en de CLB’s te verminderen en opdat er minder
leerlingen nodeloos in quarantaine moeten:
• worden vanaf 8 november enkel nog leerlingen basisonderwijs getest als ze symptomen
vertonen.
• treedt er vanaf 8 november bij 4 of meer besmettingen in een klas in 1 week een procedure
tegen clusteruitbraken in werking. Dit betekent dat deze klas 1 week in quarantaine wordt
geplaatst.
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Andere richtlijnen voor ouders en derden
•
•
•

Iedereen die de school binnen komt, draagt opnieuw een mondmasker.
Oudercontacten gaan momenteel bij voorkeur digitaal door.
Voor eetfestijnen, denk maar aan de spaghettiavond op 26 november, worden
de regels van de bredere samenleving gevolgd. Dit betekent dat een covid safe
ticket vereist is voor dit evenement.

En verder…
We volgen de preventieve maatregelen nauwgezet op:
- Lokalen en gangen worden constant verlucht.
- We zetten een CO²-meter gericht in om de luchtkwaliteit te monitoren.
- Handen wassen of ontsmetten op vaste momenten tijdens de dag.
- Afstand houden waar mogelijk.
- Leerkrachten in het 5de en 6de leerjaar dragen een mondmasker in de klas als de afstand niet
gegarandeerd kan worden.
- Kinderen die ziek zijn, blijven thuis.

Alvast bedankt om deze maatregelen, samen met ons, nauwgezet op te volgen.

Vriendelijke groeten
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