Addendum aan de leefregels naar aanleiding van
maatregelen i.v.m. COVID-19
Deze regels zijn afwijkend op de bestaande regels en hebben er voorrang
op. Zij blijven van kracht totdat er verdere aanpassingen nodig zijn. De
specifieke COVID-maatregelen worden apart gecommuniceerd. Die kunnen
naargelang het pandemiescenario en de overheidsbeslissingen
veranderen.
8. Dagindeling en openingsuren
Om de toestroom naar het schooldomein veiliger te maken, de interne
stromen te optimaliseren en de aanwezigheden zo goed mogelijk te
spreiden, wordt de dagindeling aangepast. Voor een beperkt aantal klassen
kan er een kleine afwijking zijn op deze dagindeling.
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2e uur (09.15 u. – 10.05 u.)
3 uur (10.20 u. – 11.10 u.)
4e uur (11.10 u. – 12.00 u.)
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Richtingen met 33 lesuren
middagpauze
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aanwezig zijn op school om 9.10 uur (woensdag om 8.20 uur)
takenstudie op dinsdag en donderdag het 1e lesuur
voorblijven op maandag en vrijdag het 1e lesuur

10.1. Afwezigheden
10.2. Ziek op school
Zieke leerlingen komen niet naar school. Elke besmetting van een leerling
of gezinslid met COVID-19 wordt gemeld aan de schooldirectie. Die
verwittigt de preventiedienst van KOGEKA. Het CLB wordt ook
ingeschakeld.
Een leerling die op school ziek wordt met COVID-symptomen wordt in een
speciale quarantaineruimte geplaatst. De ouders worden verwittigd. Die
zorgen ervoor dat de leerling onmiddellijk wordt opgehaald.
11. Middagpauze
De middagpauze voor de tweede graad is tijdens het 5e lesuur van 12.00
tot 12.50 u.
De middagpauze voor de derde graad valt tijdens het 6e lesuur van 12.50
tot 13.40 u.
16. Studie
Indien het 8e en 9e lesuur van de dag niet kan doorgaan wegens
afwezigheid van de leerkracht en er geen vervangende activiteit is, kan de
directie toelating geven aan de leerlingen om vroeger naar huis te gaan.

Dat wordt genoteerd in de digitale agenda. Hetzelfde geldt voor het 4e en 5e
uur op woensdag.
Bij een geplande afwezigheid van een leerkracht waardoor het 1e lesuur
niet kan doorgaan, worden de leerlingen pas het 2e lesuur op school
verwacht. Dat geldt enkel na communicatie vooraf door het secretariaat en
na toestemming van de directie. Ook dat wordt in de digitale agenda
genoteerd.

