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                                                          Schelderode, Melsen, 25/08/2020 
 
 
Aan alle ouders van onze school 
 
Betreft : Coronamaatregelen bij aanvang van het nieuwe schooljaar 
 
Beste ouders, 
 
Hopelijk konden jullie de voorbije periode toch wat genieten van een fijne vakantie – in de 
best mogelijke omstandigheden. 
 
De start van het nieuwe schooljaar komt met rasse schreden dichterbij. Graag willen we u 
dan ook informeren over de omstandigheden waarin we opstarten. 
 
Het beleidsdomein Onderwijs & Vorming stelde een plan op met 4 mogelijke 
pandemieniveaus : van nul risico (niveau groen), over laag (niveau geel) en matig (niveau 
oranje) risico tot hoog risico (niveau rood). 
 
We volgen de meest recente richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad en van Katholiek 
Onderwijs Vlaanderen. Op 1 september starten we in kleurcode geel. 
 
Wat betekent deze kleurcode geel concreet? Hierbij graag een antwoord op veel gestelde 
vragen : 
 
Aantal leerlingen op school :    100 % 
Antal dagen op school :    5 dagen 
Afstandsonderwijs :     geen 
Lunchpauze :      normale werking 
Speelplaats :      normale werking 
Warme maaltijden op school :    ja 
Melk & yoghurt op school :    ja 
Eigen drinkfles water meebrengen :   ja 
Verjaardagstraktaties :  geen zelfgemaakte / bij voorkeur 

voorverpakt 
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Bijzondere maatregelen basisonderwijs : 
 

Wie draagt een mondmasker ? 
 

- Leerlingen uit het basisonderwijs (ook al zijn ze 12 +) hoeven geen mondmasker te 
dragen. 

- Personeel draagt een mondmasker als de afstand niet kan gegarandeerd worden. 
- Personeel moet geen mondmasker dragen : 

 Wanneer ze in contact komen met kleuters (kleuteronderwijs) 

 Tijdens het lesgeven vooraan in de klas , op voorwaarde dat er voldoende afstand 
is tussen de leraar en de leerlingen (en tussen de leraar en eventuele andere 
personeelsleden)   

- Ouders/grootouders dragen een mondmasker bij het brengen en halen van hun 
kinderen en wanneer ze de school betreden.   

 

Fysical distancing 
 
Kleuteronderwijs : 
 

- Afstand houden bij contacten tussen volwassenen 
- Geen afstand houden bij contacten tussen personeel en kleuters 
- Geen afstand houden bij contacten tussen kleuters 

 
Lager onderwijs : 
 

- Afstand houden bij contacten tussen volwassenen 
- Afstand houden bij contacten tussen personeel en leerlingen 
- Geen afstand houden tussen leerlingen 

 

Handhygiëne 
 

- Voor je naar school komt 
- Bij aankomst op school 
- Na speeltijd 
- Na toiletbezoek 
- Voor de maaltijd 
- Na hoesten, snuiten of niezen 

 
Alcoholgel/zeeppompjes en wegwerphanddoeken worden ter beschikking gesteld op school. 
 

Extra-muros (buitenschoolse) activiteiten 
 

- In code geel kunnen deze doorgaan. Personeel en leerlingen leven de 
veiligheidsmaatregelen die gelden voor de samenleving na. De school zal de extra-
muros activiteiten in het eerste trimester beperken. 

- Vanaf fase oranje worden alle extra-muros activiteiten opgeschort. 
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Zwemlessen 

 
- In code geel kunnen de zwemlessen doorgaan wanneer de zwembaduitbater het 

protocol over zwembaden kan naleven en het zwembad dus in veilige 
omstandigheden kan openen. 

- De verplaatsing dient ook in veilige omstandigheden te kunnen gebeuren. 
 
 

Mogen ouders op school komen ? 
 

- Ouders kunnen op school komen, maar dragen een mondmasker en houden zich aan 
de afspraken van fysical distancing. 

- Wij vragen aan ouders om zich enkel op de schoolterreinen te begeven indien echt 
nodig. We vragen dus om kinderen zoveel mogelijk te brengen en halen aan de 
schoolpoort. 

- Ook bij het brengen en halen van kinderen dragen ouders een mondmasker. 
 

Zieke kinderen op school 
 

- Zieke kinderen horen nooit thuis op school. Wij vragen uitdrukkelijk om dit te 
respecteren. 

- Wanneer een kind ziek wordt op school, zal een ouder gecontacteerd worden om het 
kind te komen ophalen. In afwachting zal het in afzondering geplaatst worden. 

 

Kan de school sluiten naar aanleiding van een vermoedelijke besmetting 
Covid 19 ? 
 
De beslissing om de school (gedeeltelijk) te sluiten omwille van een infectieziekte wordt 
genomen door het team infectieziektebestrijding van het Agentschap Zorg en Gezondheid, 
na overleg met de CLB-arts. 
Het team infectieziektebestrijding beslist na overleg met de CLB-arts, de arbeidsarts en de 
preventie-adviseur wanneer de school opnieuw kan opstarten. 
 
Bij een effectieve besmetting op de school moet enkel de klas waarin de besmetting 
optreedt onmiddellijk in quarantaine. 
 
Het CLB staat dan in voor de verdere contactopsporing en de communicatie naar personeel 
en ouders. 
 
 
We hopen op een verdere gunstige evolutie en een gezond schooljaar voor iedereen! 
 
 
Vriendelijke groet, 
 
Carlo Piscador 
directeur 
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