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Afspraken op school – corona 

AANWEZIGHEID OP SCHOOL 

• Alle leerlingen zijn voltijds op school. We volgen het normale lessenrooster. 
• De LO-lessen gaan door. 
• Vaklokalen worden gebruikt. 

• Om het besmettingsrisico zo laag mogelijk te houden, laten we niet zomaar alle externen en 

bezoekers 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.  

• Ouders zijn opnieuw toegelaten op school. Tijdens de schooluren kan dit echter enkel na 

afspraak.  

 

IN DE KLAS 

• In de klassen krijgen leerlingen zoveel mogelijk vaste plaatsen.  

• Het mondmasker wordt binnen steeds gedragen.  

• De klassen worden maximaal geventileerd. Ramen en deuren zullen zo veel mogelijk 

opengezet worden. De leerlingen komen dus best voldoende warm gekleed naar school. 

• Het reinigen van banken, stoelen en lesmateriaal in de klaslokalen is niet meer verplicht. We 

voorzien hiervoor nog wel in elk klaslokaal materiaal voor leerlingen en leerkrachten die hiervan 

nog gebruik willen maken. 

AANGEPASTE ORGANISATIE  

VERPLAATSINGEN – MONDMASKER 

• Onze leerlingen / personeelsleden trachten zoveel mogelijk voldoende afstand te houden (1,5 

meter), ook op de speelplaats. 

• Bij het belsignaal ’s morgens of na een pauze, verzamelen de leerlingen per klas op een 

aangeduide plaats op de speelplaats. Zij gaan samen met de leerkracht naar het lokaal. Tijdens 

de verplaatsing wordt het mondmasker door iedereen correct gedragen. 

MIDDAG: 

• ’s Middags kan er weer gebruik gemaakt worden van de polyvalente ruimte in twee shiften: 

o De eerste graad eet tijdens de eerste shift om 12 u. 

o De tweede en derde graad kunnen tijdens de tweede shift die start om 12.25 u. gebruik 

maken van de polyvalente ruimte.   

• Elke klas krijgt vaste tafels. De leerlingen zitten op vaste plaatsen. Wanneer de leerlingen klaar 

zijn, mogen ze naar de speelplaats. 

• De leerlingen van de tweede en derde graad mogen ook weer lunchen op de speelplaats. 

STUDIE en WACHT: 

Omdat we willen vermijden dat er teveel klassen samen in de poly zitten, behouden we de 
aangepaste regeling bij afwezigheid van leerkrachten. Concreet wil dit zeggen dat leerlingen later 
naar school kunnen komen of vroeger naar huis kunnen gaan wanneer een leerkracht afwezig is 
tijdens de eerste of laatste uren van de dag. De leerlingen en ouders worden hiervan steeds via 



 

 

Smartschool verwittigd. De leerlingen mogen de school niet verlaten indien er geen officieel bericht 
vanuit de school gestuurd is of wanneer de ouders hiervoor geen toestemming gegeven hebben. 

ACTIVITEITEN – EXCURSIES: 

• Middagsport en middagactiviteiten worden nog even on hold gezet. 
• De meeste activiteiten en excursies worden hernomen volgens de regels die in de samenleving 

gelden. Sommige organisaties leggen zelf voorwaarden op. Wij zullen deze steeds 
communiceren aan de deelnemers. 

• Meerdaagse activiteiten met overnachting mogen momenteel niet. 

VEILIGHEID - PREVENTIE 

• Wanneer de afstand van 1,5 m niet kan gerespecteerd worden, dragen we een mondmasker.  
• Het regelmatig wassen of ontsmetten van de handen beperkt het risico op besmetting. 
• Bij het binnengaan en verlaten van een lokaal ontsmetten de leerlingen de handen met eigen 

alcoholgel. 
• Er wordt geen materiaal van andere leerlingen gebruikt. Iedereen zorgt ervoor dat hij/zij het 

nodige materiaal steeds bij heeft. 
 

BIJ EEN BESMETTING  

• Een besmetting wordt onmiddellijk gemeld aan de schooldirectie. 

• De school neemt contact op met CLB. 

• CLB coördineert de contacttracing en schaalt de risico-contacten in. 

• Het call center neemt contact op met de hoog-risico contacten om de maatregelen die van 

toepassing zijn individueel te bespreken. 

• Vanuit de school volgt er nog een communicatie naar de hoog en laag ingeschaalde leerlingen 

met de brief van CLB in bijlage. 

NIEUWE QUARANTAINEREGELS 

• Leerlingen die hun basisvaccinatie gekregen hebben (de eerste 2 prikken), moeten na 
een hoogrisicocontact niet meer in quarantaine en moeten ook geen PCR-test afleggen. 

• Wie slechts 1 prik kreeg, moet 7 dagen in quarantaine gaan; vanaf dag 4 kan de quarantaine 
verlaten worden na dagelijkse negatieve zelftesten en een strikte toepassing van de 
preventieve maatregelen. 

• Jongeren die niet gevaccineerd zijn, moeten 10 dagen in quarantaine gaan;  vanaf dag 7 
kan de quarantaine verlaten worden na dagelijkse negatieve zelftesten en een strikte 
toepassing van de preventieve maatregelen. 

• De ministers van Volksgezondheid en Onderwijs vragen nadrukkelijk aan alle ouders om hun 
kind, wanneer het ziektesymptomen heeft, thuis te houden en te laten testen. 

 
De ministers roepen ouders ook op om hun kind sowieso, ook als het geen symptomen vertoont, 
elke week preventief te testen met een zelftest tot aan de krokusvakantie. 

Bedankt voor jullie begrip, we wensen iedereen een goede gezondheid toe! 

 

 

 

 

https://klasse.us1.list-manage.com/track/click?u=366d02e5625d901af645e2ac5&id=96e43b6207&e=a699aea32a

