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                                                          Schelderode, Melsen, 23/10/2020 
 
 
Aan alle ouders van onze school 
 
Betreft : Coronamaatregelen overgang van code geel naar code oranje 
 
Beste ouders, 
 
Ondertussen loopt het schooljaar reeds bijna 2 maanden in kleurcode geel. 
Door de sterk toenemende besmettingscijfers en ziekenhuisopnames heeft de overheid 
beslist om op alle maatschappelijke niveaus de maatregelen te verstrengen. 
 
De overheid onderstreept het belang van het openhouden van de scholen in alle 
pandemieniveaus, maar kondigde toch ook voor de scholen een verandering aan. 
 
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). 
 
Vanaf volgende week (26.10.2020) start onze school in code oranje. 
 

Wat betekent deze kleurcode oranje concreet? Hierbij graag een antwoord op veel 
gestelde vragen : (voor basisonderwijs verandert er niet zo veel – wat nieuw is, wordt in 
fluo geplaatst) 

 
Aantal leerlingen op school :    100 % 
Aantal dagen op school :    5 dagen 
Afstandsonderwijs :     geen 
Lunchpauze :      kleuters normaal / lager per klasgroep 
Speelplaats :      normale werking 
Warme maaltijden op school :    ja  
Melk & yoghurt op school :    ja 
Eigen drinkfles water meebrengen :   ja 
Verjaardagstraktaties :  geen zelfgemaakte / wel individueel 

voorverpak 
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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 (1,5 m) niet kan gegarandeerd 
worden (zowel in de klas als buiten). 

- 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. 
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Extra-muros (buitenschoolse) activiteiten 
 

- Alle activiteiten buiten de schoolmuren worden stopgezet. 
 

Zwemlessen 

 
- In code oranje 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. 
- Onze school besloot reeds in code geel om niet meer naar het zwembad te gaan. 

 

Mogen ouders op school komen ? 
 

- 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. Ouders begeven zich niet in de schoolgebouwen, tenzij ze hiertoe een 
afspraak hebben. 

- Ook bij het brengen en halen van kinderen dragen ouders een mondmasker. 
- Ouderactiviteiten, systematische oudercontacten op school kunnen niet meer. 

Individuele zorggesprekken kunnen wel nog. 
 

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 of we een sterk vermoeden hebben van 
symptomen, zal een ouder gecontacteerd worden om het kind te komen ophalen. In 
afwachting zal het in afzondering geplaatst worden. 

 

Maaltijden op school 
 

- Warme maaltijden mogen verder bedeeld worden op school. 
- De lagere schoolkinderen zullen per klasgroep een vaste plaats toegewezen krijgen in 

de refter. Boterhammen worden in de klas gegeten. 
 

 

Enkel essentiële derden worden toegelaten op de school 
 

- De school bepaalt zelf wie de essentiële derden zijn in functie van de gemaakte 
risicoanalyse en de genomen preventiemaatregelen. Strikt genomen zijn essentiële 
derden al deze mensen die noodzakelijk zijn om de vlotte en normale werking van de 
school te garanderen. 

- Voorlopig kunnen logo’s, ondersteuners, … verder hun werkzaamheden uitvoeren. 
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Kan de school sluiten naar aanleiding van een vermoedelijke besmetting 
Covid 19 ? 
 

(Gedeeltelijk) sluiten van één klas 

De beslissing om over te gaan tot de sluiting van een gedeelte van een klas of een volledige 

klas wordt altijd genomen door de medische expert van de betrokken zorgraad na overleg 

met de CLB-arts of de arbeidsarts. De  CLB-arts deelt de beslissing van de gedeeltelijke of 

volledige sluiting mee aan de school. De medische expert informeert de burgemeester. 

Het CLB maakt afspraken met de school over de latere heropstart van de school. 

Meerdere klassen sluiten (gedeelte sluiting van een school) 

De beslissing om over te gaan tot een gedeeltelijke sluiting van een school (meerdere 

klassen) wordt altijd genomen door de medische expert van de betrokken zorgraad na 

overleg met de CLB-arts of de arbeidsarts en de burgemeester. De burgemeester oordeelt 

of een bijeenkomst van de lokale crisiscel wel of niet nodig is om maatregelen te kunnen 

nemen omwille van de impact van de beslissing op de omgeving.  Het schoolbestuur (of haar 

afgevaardigde), de medische expert, de CLB-arts en de arbeidsarts van de school (indien een 

personeelslid betrokken is) worden betrokken bij het overleg van de lokale crisiscel. 

Alle betrokkenen maken afspraken met het schoolbestuur over de latere heropstart van de 

school. 

De hele school sluiten 

Vanuit preventief oogpunt kan overwogen worden om de school volledig te sluiten, omdat 

het besmettingsgevaar zeer groot en alomtegenwoordig is. De medische expert van de 

betrokken zorgraad neemt het initiatief om de burgemeester en de federaal 

gezondheidsinspecteur te betrekken. De burgemeester roept de lokale crisiscel bijeen. 

De burgemeester beslist in overleg met de lokale crisiscel, het betrokken schoolbestuur op 

advies van de medische expert, de CLB-arts, de arbeidsarts van de school en de federaal 

gezondheidsinspecteur, over de sluiting van de school. 

Alle betrokkenen maken afspraken met het schoolbestuur over de latere heropstart van de 

school. 

De burgemeester brengt de gouverneur op de hoogte van de volledige sluiting van de school 

wegens een clusterbesmetting. De gouverneur meldt de volledige sluiting van de school aan 

het nationaal crisiscentrum. 
 



 

 

Schoolbestuur: VZW Katholieke Scholen Regio Gent-Zuid Land van Rhode – Bergstraat 32 A – 9820 Merelbeke ~ ondernemingsnummer: 416252536 

Graag vraag ik ook nog even jullie tijd om de beslisbomen (update 20.10.2020) door te 
nemen met betrekking tot beslisbomen : ‘Mag een leerling naar school?’ 
Wenst u nog meer info of heeft u nog andere vragen? Misschien vindt u hier wel het 
antwoord: 
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders 
 
 
 
 
 
 
In de hoop jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, wens ik iedereen bovenal een 
goede gezondheid toe en de nodige zorgzaamheid voor onszelf en de anderen. 
 
 
 
 
 
Vriendelijke groet, 
 
Carlo Piscador 
Directeur 
directie@sgdegraankorrel.be 
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