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Beste ouders

Het Overlegcomité kwam vrijdag 3 december opnieuw vervroegd samen en besliste om vooral in
het onderwijs en in de vrije tijd verschillende nieuwe maatregelen te nemen om de huidige zware
coronagolf het hoofd te bieden.
Na een schakelperiode van twee dagen, gaan de nieuwe regels in op woensdag 8 december.

Mondmaskers
Bij voorkeur vanaf maandag 6 december en uiterlijk vanaf woensdag 8 december dragen alle
leerlingen vanaf het eerste leerjaar basisonderwijs een mondmasker in de binnenruimtes
op school.

 Binnen mogen mondmaskers af als de leerlingen stilzitten met voldoende afstand van elkaar in
een goed geventileerd lokaal.

 De school zal op regelmatige tijdstippen buiten korte ‘mondmaskerpauzes’ inlassen.
 Buiten kunnen de mondmaskers af, als de leerlingen intense fysieke contacten vermijden.
 Alle personeelsleden dragen een mondmasker indien geen afstand kan worden gehouden.
- Personeelsleden van alle leerjaren in het lager onderwijs dragen een mondmasker als ze

-

geen afstand kunnen houden, dus ook wanneer ze rondlopen in de klas. Tijdens het lesgeven
vooraan in de eigen klas mogen leerkrachten een mondmasker achterwege laten, indien er
voldoende afstand is.
Enkel bij contacten met kleuters hoeft het kleuterpersoneel geen mondmasker te dragen,
ook niet bij onvoldoende afstand.

Uitstappen
Er mogen geen uitstappen meer plaatsvinden. Dit gaat dan over uitstappen naar musea of
toneelvoorstelling,… De school mag nog wel in de openlucht per klas activiteiten organiseren
(bv. een wandeling in het park, bezoek aan het bos).

Quarantaine
Vanaf woensdag 8 december treedt bij 2 of meer besmettingen in een klas de procedure tegen
clusteruitbraken in werking. Dat betekent dat de gehele klas onmiddellijk 1 week in quarantaine
wordt geplaatst.
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Kerstvakantie
Alle kleuter- en lagere scholen starten de kerstvakantie een week vroeger. De kerstvakantie
start vanaf zaterdag 18 december en zal drie weken duren.

CO2-meters en zelftesten
Het Overlegcomité wijst ook naar de verplichting van CO2-meters in de klas. Vanuit Katholiek
Onderwijs Vlaanderen en KOBArT werkt men aan de aankoop en de invoering van CO2-meters.
We hopen hierover zo snel mogelijk de nodige informatie te krijgen zodat we op korte termijn ook
aan deze verplichting kunnen voldoen.
Elke schooldag opnieuw zetten we dan ook maximaal in op ventilatie en verluchten.
Ondertussen wachten we nog op concrete communicatie van de overheid over de middelen voor
de zelftesten en wat dit voor scholen kan betekenen.

We herhalen nogmaals….
We willen alles in het werk stellen om onze school zo normaal mogelijk te kunnen openhouden en
roepen al onze (groot)ouders, leerlingen,… op tot een verhoogde waakzaamheid. Het
respecteren van de basisprincipes blijft hierbij steeds centraal staan:


Contacteer jouw arts als jouw kind symptomen van COVID-19 vertoont zoals koorts, moeilijk
ademen, vaak hoesten of niet goed meer ruiken of proeven. Jouw arts beslist of een COVID-19test nodig is.



Verlucht je woning, zet vaak een raam of deur open.



Geef waar mogelijk buitenactiviteiten de voorrang.



Zorg voor goede handhygiëne: meerdere keren per dag handen wassen met water en zeep.



Laat je kind hoesten en niezen in een papieren zakdoek of in de elleboog wanneer geen zakdoek
bij de hand is.



Laat je kind contacten met kwetsbare personen in zijn/haar omgeving vermijden.



Let nog even op een veilige afstand: de veiligheidsafstand van 1,5 m blijft de norm. Wie deze
veiligheidsafstand niet kan respecteren, wordt sterk aanbevolen een mondmasker te dragen.



Kleiner is fijner! Een kleine groep is vandaag veiliger dan een grote groep.



Informeer tijdig de school over mogelijke besmettingen.

We waarderen dat iedereen in ongeziene omstandigheden er alles aan doet om er het beste van
te maken We willen iedereen bedanken voor de niet-aflatende inzet en inspanningen, zeker in deze
moeilijke periode.

Met vriendelijke groeten
Peter Degrève
Algemeen directeur

Carine Vervoort
Pedagogisch directeur

Bjorn Mateusen
Preventie-adviseur
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