Corona update 7.03.2022

Wat verandert vanaf maandag 7 maart:
● Leerlingen en personeelsleden van alle onderwijsniveaus dragen geen mondmasker
meer. Als ouder mag je uiteraard zelf beslissen dat je kind een mondmasker draagt en
voorzien er een in dat geval. De school verplicht dit echter niet en ook de leerkrachten
dragen geen mondmasker meer, tenzij ze dit zelf willen.
● Activiteiten buiten de schooluren zoals schoolfeesten, opendeurdagen, infoavonden ...
zijn toegelaten volgens de regels die gelden in de samenleving bij code geel.
● Vergaderingen met personeelsleden, maar ook de schoolraad, leerlingenraad,
ouderraad, bijscholingen en pedagogische studiedagen zijn niet langer digitaal. Indien
dit echter functioneel is, zal dit in bepaalde gevallen wel nog digitaal doorgaan.
● Vermengen van klasgroepen is toegestaan. Leerlingen moeten geen vaste plaats meer
krijgen in het klaslokaal of in de refter.
● Niet-essentiële derden tijdens de schooluren zijn toegelaten.
● Oudercontacten kunnen zowel fysiek als digitaal ingericht worden.
● Extra-murosactiviteiten kunnen plaatsvinden volgens de regels in de samenleving.
Schoolreizen, bosklassen, … kunnen dus gewoon doorgaan!

Wat blijft er verder lopen?
● We ventileren en verluchten maximaal op basis van CO2-metingen in elk klaslokaal, eeten vergaderzaal en de lerarenkamer.
● Onze manier van ophalen en afhalen van onze kinderen blijft voorlopig voortlopen op
dezelfde manier. We brengen jullie op de hoogte zodra we hier aanpassingen doen.
● Basishand- en hoesthygiëne blijven we verder toepassen.
● Leerlingen die ziek of besmet zijn, blijven thuis. Je verwittigt steeds de school.
● Het is altijd mogelijk dat de lokale risicoanalyse aanleiding geeft tot extra maatregelen
in samenspraak met de preventieadviseur.
● Contactonderwijs blijft de regel. In functie van de onderwijskwaliteit, kunnen we als
school altijd afstandsonderwijs organiseren.
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Wat als een leerling ziek is:
● Leerlingen die ziek thuis zijn (niet corona-gerelateerd):
Wie ziek is, ziekt uit en volgt geen afstandsonderwijs. Terug
genezen? Dan verwachten we jou graag terug op school!
● Leerlingen die in isolatie zitten omwille van een positief
covidresultaat:
Wie ziek is, ziekt eerst uit. Van zodra het lukt, laat je dit weten aan de klasleerkracht.
Die contacteert je om verder afspraken te maken.
● Leerlingen die in quarantaine zitten omwille van een positief covidresultaat bij een
gezinslid:
Wie niet ziek is, mag naar school komen!
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