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Beste ouders

Samen met de onderwijspartners en in overleg met de virologen heeft onderwijsminister Ben Weyts
beslist dat de huidige coronamaatregelen in het onderwijs van kracht blijven tot aan de
krokusvakantie.

Waarom is die verlenging nodig?
Vlaanderen staat er beter voor dan de meeste andere landen, dankzij de inspanningen die we met z’n
allen geleverd hebben. Voorzichtigheid blijft echter geboden: versoepelingen zijn nog niet aan de orde.
Daarom is een preventieve verlenging van de huidige – vrij strenge – maatregelen in het onderwijs
nodig.
De kerstvakantie zorgde voor een 14-daagse time-outperiode, maar het effect van de eindejaarsfeesten
en de terugkeer van vakantiegangers op de cijfers kennen we nog niet.

Wat moet de school doen met leerlingen die uit een oranje of rode zone komen en wat doet
de school met kinderen die op reis gingen en toch naar school komen?
De volgende maatregelen werden aangenomen door de Belgische overheid op 30 december en zijn op
op 31 december in werking getreden:
-

Reizen naar het buitenland werd afgeraden.

-

Iedereen die op reis is geweest naar een rode zone is verplicht om het PLF in te vullen en wordt op
dag 1 en dag 7 na terugkomst getest. Tot zolang de resultaten van de tweede test niet
gekend zijn, gaat men in quarantaine.
Enkel nadat een negatief testresultaat op de tweede test is afgeleverd, kan men uit quarantaine.

-

Wegens de verplichting om in quarantaine te gaan en je te laten testen, worden leerlingen tijdens
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de quarantaineperiode geweigerd. Het zou een onaanvaardbaar gezondheidsrisico zijn om
deze leerlingen in de huidige situatie tot de school toe te laten.
Via deze doen we dan ook een oproep aan alle ouders om op een open en eerlijke wijze te communiceren
over recente verblijven in het buitenland zodat we gezamenlijk de preventieve maatregelen strikt
kunnen blijven naleven.

Het crisisteam in onze school evalueert voortdurend de situatie en blijft nauwgezet de nieuwe richtlijnen
opvolgen. 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
schoolnummer 014 63 37 10 of het noodnummer 0498 14 78 19.

We wensen iedereen een gezond 2021 toe met veel volharding en lichtpuntjes!

Met vriendelijke groeten,

Peter Degrève
Algemeen Directeur

Carine Vervoort
Pedagogisch Directeur
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