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Beste ouders

Op het Overlegcomité werd beslist dat de herfstvakantie voor het basisonderwijs wordt verlengd tot
en met zondag 15 november. De lessen hervatten op maandag 16 november.
Deze verlenging is een virologische noodzaak en valt waarschijnlijk samen met de piek van de tweede
golf. Als we scholen nu contactvrij kunnen houden gedurende twee keer de duur van een
incubatieperiode, dan kan dit een positief verschil maken voor de nabije toekomst en kan dit ervoor
zorgen dat scholen open kunnen blijven tot de kerstvakantie We moeten daarom nu trachten de curve
te doorbreken en sociale contacten te beperken.
Basisscholen schakelen na de herfstvakantie over van code geel naar CODE ORANJE. Kinderen
blijven voltijds naar school gaan en de bestaande draaiboeken worden weldra verfijnd en aangescherpt
op basis van virologische en pedagogische inzichten, praktische haalbaarheid en het welzijn van de
leerlingen en het onderwijspersoneel.

Wat betekent dit voor onze school na de herfstvakantie vanaf maandag 16 november 2020?
De maatregelen waarover we eerder reeds informeerden, blijven nog steeds van kracht. Waar nodig
worden zij nu aangescherpt en verduidelijkt:
1.

Onze school blijft volledig open. Onze peuters, kleuters en leerlingen lagere school kunnen dus
voltijds naar school blijven komen.

2.

Alle buitenschoolse-activiteiten worden opgeschort, behalve de turnlessen. De lessen
lichamelijke opvoeding worden georganiseerd volgens het protocol van sport. Indien het zwembad
in Ravels ook de deuren sluit voor de min-12-jarigen, dan zullen de zwemlessen weldra geannuleerd
worden.

3.

Alle personeelsleden basisonderwijs dragen ook buiten een mondmasker wanneer de afstand
van 1,5 meter niet kan gegarandeerd worden, behalve bij contact met kleuters.

4.

Leerlingenstromen en verplaatsingen van leerlingen worden in de lagere school zoveel
mogelijk beperkt. Leerlingen krijgen maximaal een vaste plaats in een vaste klasruimte en
veranderen zo weinig mogelijk van lokaal.

5.

Alle lokalen worden zoveel mogelijk geventileerd. Een extra sjaaltje, warme trui, … kunnen
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hierbij zeker hun nut bewijzen.
6.

Tijdens de middagpauze blijven de leerlingen van de lagere school eten in hun klasgroep. Voor
kleuters geldt deze richtlijn niet.

7.

Enkel essentiële derden zijn welkom op school. Voorbeelden van essentiële derden zijn: CLB,
ondersteuners, pedagogische begeleiding en nascholers, leraren in opleiding, vrijwilligers (bv.
leesouders), middagouders, onderhoudsfirma’s,…

8.

Ouders zijn niet meer toegelaten op school. Enkel de ouders van onze peuters en kleuters
kunnen hun kinderen afzetten en ophalen aan de kleuterpoort.

9.

Oudercontacten verlopen na de herfstvakantie digitaal.

10. Inschrijvingen gebeuren op afspraak. Bezoek van nieuwe leerlingen en ouders op school kan
enkel onder erg strikte veiligheidsvoorwaarden.
11. Alleen in uitzonderlijke situaties kunnen ouders, leerlingen,… op school ontvangen worden.
Deze ontmoeting kan enkel georganiseerd worden als alle veiligheidsmaatregelen (afstand,
mondmasker) kunnen gegarandeerd worden.
12. Het dragen van mondmaskers blijft van kracht binnen een straal van 200 meter rond de in- en
uitgang van de school en geldt tijdens de gebruikelijke in- en uitlooptijden wanneer leerling
toekomen of de school verlaten.
Het crisisteam in onze school evalueert voortdurend de situatie en volgt nauwgezet de nieuwe richtlijnen
op. Via de infobrieven, Questi en onze website blijven we steeds iedereen op de hoogte houden.
We vragen iedereen de maatregelen zo zorgvuldig mogelijk na te leven en om anderen te
stimuleren om hetzelfde te doen.
Zorg ondertussen goed voor jezelf en… voor iedereen die je nauw aan het hart ligt!
Voor meer info, bezorgdheden, meldingen (mogelijke) besmetting,… kan je steeds terecht op het
noodnummer 0498 14 78 19.
Met vriendelijke groeten,

Peter Degrève
Algemeen Directeur

Carine Vervoort
Pedagogisch Directeur
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