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Beste ouders,  
  

Hierbij wil ik jullie op de hoogte brengen van de laatste wijzigen in de 
wetgeving i.v.m. de COVID 19 maatregelen en de manier waarop onze school 
de maatregelen zal toepassen.  
 

Het onderwijs wil een voorbeeldsector blijven.  Het contactonderzoek van 
de CLB’s toont bovendien aan dat de meeste besmettingen te herleiden zijn 
tot situaties buiten de schoolmuren. Dat wil zeggen dat we de bestrijding 
niet aan anderen moeten overlaten maar met zijn allen de handen in elkaar 
moeten slagen en meteen samen onze verantwoordelijkheid moeten 
opnemen.  Laten we samen dit virus serieus nemen en de nodige 
maatregelen toepassen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. De 
gigantische inspanningen van de CLB’s in verband met contact-tracing zijn 
van onschatbare waarde gebleken.   
Het Overlegcomité verstrengde afgelopen vrijdag drastisch de 
maatschappelijke veiligheidsmaatregelen. Het geeft daarbij absolute 
prioriteit aan de zorgsector, het onderwijs en de bedrijven. Eén van de 
voornaamste doelstellingen van alle maatschappelijke acties = de scholen 
maximaal openhouden. Het zal het verplichte thuiswerk ontlasten en 
ondertussen kinderen optimale leerkansen bieden.  Dat toont ook aan dat de 
volledige samenleving het belang van onderwijs erkent.  
  
Schakelt het basisonderwijs, en dus ook onze Buntse basisschool, over 
naar code oranje?  Ja!  
Onze school heeft nu reeds strikte maatregelen in werking.  We hoeven dus 
niet al te veel op te schalen. We evalueren op regelmatige basis de werking 
met alle personeelsleden.   Iedereen volgt de regels strikt op.  Neem het ons 
dus niet kwalijk als we u even aanspreken als we een vergetelheid van 
uwentwege opmerken bij het dragen van het mondmasker of u vragen om 
na het afzetten van uw kind meteen naar huis te vertrekken.   Het hoort nu 
eenmaal bij een correcte opvolging.  
We schakelen naar code oranje door de bestaande draaiboeken te verfijnen 
op basis van virologische en pedagogische inzichten, praktische haalbaarheid 
en het welzijn van de leerlingen en het onderwijspersoneel.   De lessen 
lichamelijke opvoeding worden georganiseerd volgens de richtlijnen van het 
protocol van de sportsector.  
  
Mogen kinderen voltijds naar school?  Ja!  
Voor het welbevinden van leerlingen is het immers beter om op school les te 
krijgen.     
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Doen we dit enkel om het leren te stimuleren?  Neen!  
De veiligheidsmaatregelen die we als onderwijsinstelling, 
onderwijspersoneel en leerlingen volgen, zorgen ervoor dat het virus zich 
minder kan verspreiden.   
 

Zo voorkomen wij transmissie:  

• handen wassen, verwijdert de mogelijke virusdeeltjes op de huid;  
• door afstand te houden, vallen de druppels op de grond;  
• door maskers te dragen, kunnen druppels en microdruppels zich niet 

verspreiden;  
• ventileren (ramen en deuren open) verdunt en verdampt mogelijke 

microdruppels;  
• we gebruiken enkel papieren zakdoekjes en handdoekjes;  
• er is voldoende handzeep aanwezig voor de leerlingen en voor het 

personeel is er overal ontsmettende gel aanwezig.  Geef geen gels mee 
met je kind. Handgels worden ten strengste afgeraden bij kinderen. 
Handen wassen met zeep, en daarna goed spoelen, is de basisregel. 
Dankzij de drie grote wasstraatjes van het Oudercomité kunnen we na 
elke pauze alle kinderen snel en efficiënt hun handen laten wassen.   

  
Blijven basisscholen open in code oranje en rood?  Ja!  
We schakelen nu over van code geel naar code oranje, met deze 
verfijningen:  
Leerlingen kunnen voltijds naar school blijven komen. Zorg er mee voor dat 
dit zo kan blijven!   

    De veiligheidsmaatregelen in het basisonderwijs worden als volgt verfijnd:   

• Enkel essentiële derden mogen binnen de schoolpoort vertoeven. Neem 
steeds contact op via het schoolsecretariaat.  

• Onze personeelsleden dragen ook buiten een mondmasker wanneer de 
afstand niet kan gegarandeerd worden, behalve bij contact met 
kleuters.  

• We voorzien zoveel mogelijk ventilatie van de klassen en de 
lerarenkamer en passen de veiligheidsmaatregelen in de lerarenkamer 
nauwgezet toe (1,5 meter afstand houden bij eten en drinken, handen 
wassen, mondmaskers dragen (ook bij praten) en zoveel mogelijk 
ventileren).  
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• Tijdens de middagpauze (en eventueel andere maaltijden) eten 
leerlingen van het lager onderwijs nu al in het eigen klaslokaal. Voor 
kleuters geldt deze richtlijn niet. Zij eten in de refter.  

• In een straal van 200 meter rond de school ben je, sinds 1 oktober, bij de 
aanvang en het einde van de schooldag, wettelijk verplicht om een 
mondmasker te dragen. We merken dat iedereen dit nauwgezet 
opvolgt.  Dank daarvoor!  

  
Krijgen de kinderen nog turn- en zwemles?  Ja!  
De lessen lichamelijke opvoeding worden georganiseerd rekening houdend 
met een aantal principes van het protocol van de sportsector.  

o Voor leerlingen in het basisonderwijs blijven alle indoor en 
outdoor sportactiviteiten mogelijk.  

o Alle sportfaciliteiten worden zoveel mogelijk geventileerd. 
Gelukkig hebben wij een enorme grote sporthal en veel 
buitenruimte waar we kunnen sporten. Dat is een echte luxe als 
basisschool!  De zwemles is de enige uitstap die onze kinderen 
nog mogen maken tijdens code oranje.  Douches mogen niet 
meer gebruikt worden na de zwemles. Dat is dus een taak voor 
thuis.  

o Voor kleedkamers gelden de volgende regels: in het 
basisonderwijs mogen leerlingen kleedkamers gebruiken zonder 
afstand te houden.   

  
Gaan er nog uitstappen door?  Neen!  
Voorlopig niet meer!  Alle extra-murosactiviteiten (eendaagse uitstappen, 
meerdaagse uitstappen, …) worden opgeschort.   
Met uitzondering van de zwemlessen.  
  
Is dat dan eindelijk alles? Spijtig genoeg niet!  
De volgende zaken worden voorlopig ook uitgesteld of aangepast.  
-     De creatieve namiddagen gaan niet meer door.  In januari hopen we ze 
terug op te starten.  
-     Bezoeken aan de bibliotheek worden uitgesteld.  
-     De datum van de pedagogische studiedag verandert niet en blijft dus een 
verlofdag.   
       De leerkrachten krijgen hun opleiding echter op een latere datum.  Zo 
vermijden we dat we nu de ganse dag allemaal samen vertoeven.  
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-     De oudercontacten moeten digitaal doorgaan. U ontvangt later een 
informatiebrief waarop de werking nauwgezet wordt uitgelegd.   
  
Het ganse team zet dagelijks volop in op het welbevinden van uw kinderen.  
We zetten ze aan het werk en dagen ze uit maar proberen toch zoveel 
mogelijk zorgeloze dagen voor jullie kinderen te creëren.  
 

Zorg goed voor jezelf en voor elkaar!  
Samen maken we school! 

Jan De Belder   
Directeur    

 


