
 

 

      Geel, 26 augustus 2021 
 
Beste ouder   
 
 
Het is zover: eindelijk 1 september! 
 
Wij hebben met het schoolteam hard gewerkt om onze school zo veilig mogelijk op te starten.  
Zoals jullie wellicht al weten, heeft de overheid voor onderwijs nog een aantal 
veiligheidsmaatregelen betreffende Covid-19 vastgelegd.  
We zetten ze hier even kort op een rij:  
 
 

• Al onze leerlingen krijgen voltijds onderwijs. Voor de leerlingen van de 3de graad is elk 
trimester een Blended Learning-dag voorzien. Dit betekent dat ze die dag online 
activiteiten zullen uitvoeren. De data vindt u in de schoolkalender op Smartschool. 

• Al onze leerlingen én personeelsleden dragen in de gebouwen een mondmasker (bijv. In 
de gangen/ toiletruimtes), tenzij ze zich in hun klasbubbel in de klas bevinden. Tijdens 
de pauzes in de open lucht en tijdens sportactiviteiten mag het mondmasker af. We 
vragen de leerlingen om 2 mondmaskers per dag te voorzien zodat een bevuild/ stuk 
mondmasker ook kan vervangen worden gedurende de dag. Tijdens een intens 
contactonderwijsmoment (1-1 tussen leerkracht en leerling), wordt er verwacht dat de 
leerling het mondmasker opzet. Leerlingen die zich veiliger voelen bij het dragen van een 
mondmasker in de klas of op de speelplaats mogen het mondmasker opzetten. Wij raden 
aan om dit ook te doen bij het mengen van klasbubbels bijvoorbeeld op de speelplaats. 

• Onze leerlingen én personeelsleden trachten zoveel mogelijk voldoende afstand te 
houden (1,5 meter), ook op de speelplaats.  

• Al onze leerlingen en al onze personeelsleden reinigen extra vaak de handen. Hiertoe 
zijn er wastafels en handgels op verschillende plaatsen voorzien op de school en vragen 
we de leerlingen om ook een eigen handgel mee te brengen. 

• De hoest-, nies- en snuithygiëne wordt door iedereen gerespecteerd. 
 

Hoe houden we onze school veilig? 
Om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen, hebben we een aantal maatregelen genomen:  

• Handen reinigen: al onze leerlingen en personeelsleden moeten heel vaak de handen 
wassen. Om dat mogelijk te maken hebben we extra wasplaatsen gemaakt op de 
speelplaats en op verschillende plaatsen op school handgels voorzien. Iedereen zal zowel 
bij het binnenkomen als bij het verlaten van de school en van de klas telkens de handen 
moeten reinigen, hetzij door ze te wassen met water en zeep hetzij door handgel te 
gebruiken. Ook voor en na het eten en voor en na een toiletbezoek.  

• Klaslokalen en sanitair: we letten er extra op dat de klaslokalen en het sanitair goed 
geventileerd worden. Ramen en deuren zullen zo veel mogelijk opengezet worden. De 
leerlingen komen dus best voldoende warm gekleed naar school. De school heeft ook 
een poetsplan opgesteld om ervoor te zorgen dat klassen en toiletten regelmatig 
gepoetst worden. Materiaal van de school kan op normale wijze worden gebruikt. De 
leerlingen zitten op een vaste plaats in de klas. 

• Eten: de leerlingen die intekenden om op school te blijven eten, eten bij droog weer hun 
lunchpakket op de speelplaats op.  Bij regen eten de leerlingen in de refter. Zij zitten op 
 



 

 

 
vaste plaatsen. De leerlingen van het 3de en 4de jaar eten in twee verschillende sessies. De 
leerlingen van de 3de graad eten buiten de school. 

• Pauzes: we pauzeren zo veel mogelijk buiten. Tijdens de pauzes in open lucht mogen de 
leerlingen en de personeelsleden het mondmasker afzetten. Voldoende afstand bewaren 
blijft zeer belangrijk. We raden leerlingen aan om in hun eigen klasbubbel te blijven.  

• Activiteiten: de meeste buitenschoolse activiteiten worden hernomen volgens de 
regels die in de samenleving gelden.  

• Derden op school: om het besmettingsrisico zo laag mogelijk te houden, laten we niet 
iedereen zomaar toe op school. We bekijken telkens wie we toelaten en hoe we dat 
veilig kunnen organiseren. Als je een gesprek zou willen met de school, maak dan zeker 
altijd eerst een afspraak.  

• Ingang school: tijdens de ochtend kan zowel ‘poort Pas’ als ‘poort zwembad‘ gebruikt 
worden om de school te betreden. Ook ’s avonds zijn deze beide poorten open.  
Tijdens de middag is enkel ‘poort zwembad’ geopend. 
We vragen de leerlingen om bij het binnenkomen hun handen te reinigen. Indien een 
leerling geen mondmasker bij zich heeft, wordt de leerling geacht er onmiddellijk een 
aan te kopen aan 1€ cash op de pedagogische dienst (PD). Tijdens de middagpauze zal er 
ook verhoogd toezicht worden uitgevoerd op de originele leerlingenpasjes. Leerlingen 
die de school niet mogen verlaten en die dit toch doen, zullen hiervoor gesanctioneerd 
worden zoals vermeld in onze leefregels. 
 

 

Wat vragen we van jou als ouder?  
• Draag een mondmasker als je je zoon/ dochter naar school brengt of in de school moet 

zijn. 

• Gebruik de hoofdingang als je een gesprek hebt gepland. 

• Als je in de school moet zijn, reinig dan ook je handen bij het binnenkomen. 

• Vermijd samenscholing aan de schoolpoort en hou voldoende afstand van de andere 
ouders en onze personeelsleden. 

 
Wat als je zoon of dochter ziek is?  

• Zieke leerlingen komen niet naar school. Je maakt zo snel mogelijk een afspraak met de 
huisarts. 

• Je verwittigt de school bij een besmetting zodat de contactopsporing kan opgestart 
worden.  

• Wordt je zoon of dochter ziek op school? Dan brengen we hem/haar naar een apart 
lokaal en vragen we je om hem/haar onmiddellijk af te halen. Je neemt dan zo snel 
mogelijk contact met de huisarts. Die zal beslissen of je zoon of dochter getest moet 
worden.  

 

Wat gebeurt er als een personeelslid of kind op school besmet is met corona?  
• Een besmetting wordt meteen aan de directie gemeld. De school neemt vervolgens 

contact op met het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding). 

• Het CLB coördineert de verdere maatregelen. Je krijgt dan zo snel mogelijk informatie. 

 
Andere afspraken 

• Tijdens een gewone lesdag, gaan de leerlingen bij het belsignaal meteen naar hun 
klaslokaal (zie lesrooster in Smartschool). Let op! Leerlingen zetten dan ook hun 



 

 

 
 
mondmasker op bij het betreden van de gangen. Ze wachten op de leerkracht aan de 
betrokken klasdeur (zie lesrooster in de digitale agenda op Smartschool). 

• Evaluatieafspraken blijven van toepassing, overeenkomstig de afspraken die hierover 
vermeld staan in de leefregels/het schoolreglement Kogeka.  

• Indien een afwezigheid van een leerkracht tijdens het eerste lesuur vooraf geweten is, 
worden de leerlingen ten laatste om 16u. de dag vooraf via de digitale schoolagenda 
verwittigd dat ze de volgende dag starten op lesuur 2 om 9.15u. Ook ouders kunnen de 
digitale schoolagenda raadplegen. In dat geval begeven de leerlingen zich meteen naar 
het lokaal. Wanneer een leerkracht lesuur 7 en 8 afwezig is, mogen de leerlingen vroeger 
naar huis gaan. Ze ontvangen hiervoor ook een nota in hun digitale agenda. 
 

Wil je nog meer informatie 
Kijk dan zeker eens op de ‘veelgestelde vragen voor ouders’ van het departement onderwijs. 

 
 
Heb je nog vragen, zit je nog met twijfels, aarzel dan zeker niet om met ons contact op te nemen via 
ons telefoonnummer 014 58 86 72. Ook bij het CLB kun je steeds met je vragen terecht (tel. CLB voor 
SMG 014 58 85 34, mevr. Ilse Gielis en mevr. Els Van Craenendonck). 
 
De beschreven maatregelen zijn van kracht tot het moment dat er door de overheid wordt 
geoordeeld om deze maatregelen bij te sturen. Uiteraard zal hierover dan zo snel mogelijk 
gecommuniceerd worden. 
 
Wij zijn blij opnieuw te kunnen starten en kijken er naar uit om er samen een boeiend jaar van te 
maken. Wij danken jullie alvast voor jullie medewerking en jullie begrip. 
 
 
 
 
Ilse Stroobants       Greet Van Tiggelen  
      
Directeur Sint Maria Geel     Adjunct-directeur Sint Maria Geel 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders

