
 
Beste ouders, 
 

Ik breng u hierbij graag op de hoogte over de strengere coronamaatregelen die ons worden 
opgelegd vanuit de Vlaamse overheid. Onze Buntse basisschool wil blijvend inzetten op een 
veilige omgeving voor jullie kinderen.  We kunnen dit echter niet alleen. Wij vragen uw 
medewerking.  Omdat wij hier op school dagelijks samen komen vanuit verschillende 
gezinnen, willen wij u vragen om deze maatregelen ter harte te nemen. Wij zijn bijzonder 
dankbaar dat jullie de voorbije maanden zo correct zijn omgegaan met deze afspraken. We 
zijn ervan overtuigd dat dit er, tot nu toe, voor gezorgd heeft dat we onze school de ganse 
periode volledig hebben kunnen openhouden. Dat blijft ons doel. 
 

Het Overlegcomité van de Vlaamse Overheid kwam vorige week vervroegd samen om 
strengere maatregelen te bepalen die de coronasituatie moeten keren. Ook aan de ministers 
van onderwijs werd gevraagd om nieuwe maatregelen in overweging te nemen.   
Er gelden vanaf vandaag, maandag 29 november, een aantal verstrengingen:  
 

Ik licht de nieuwe maatregelen hierbij even voor u toe:  
 

Werken we vanaf nu terug met bubbels? Ja, per leeftijdsgroep! 
We vermijden binnen maximaal het mengen van verschillende leeftijdsgroepen in 
gemeenschappelijke binnenruimten. Zo stellen we bepaalde bijzondere activiteiten even uit: 

- Creatieve namiddagen, 
- Kerstborrel, 
- De musical! Ik breng hier waarschijnlijk voor velen een teleurstellende boodschap. 

Om zeker te zijn dat niemand de deelname zou missen, door quarantaine of ziekte, 
kunnen we niet anders dan de musical later op het jaar te organiseren. Uitstel is dus 
geen afstel!  We zetten onze inspanningen ondertussen voort om er een prachtig 
project van te maken! We leggen de nieuwe datum deze week definitief vast.  

 

Verandert er iets in de klas? Ja! 
- We voorzien vaste plaatsen voor alle leerlingen. 
- De andere maatregelen blijven van kracht. We blijven volop inzetten op ventilatie. 

Draag dus aangepaste kledij! 
 

Mogen extra-murosactiviteiten nog doorgaan? Ja! 
Enkel ééndaagse uitstappen mogen nog doorgaan.  Elke leerkracht zal de geplande uitstap 
echter aandachtig bekijken. Indien externen nodig zijn om de uitstap te laten doorgaan, zal 
de uitstap worden uitgesteld. Wij volgen hierin de maatregelen van de brede samenleving.  
 

Wat verandert er voor het personeel van de school?  
- De maatregelen omtrent de huidige afstandsregels en het dragen van een 

mondmasker blijven behouden. 
- De lerarenkamer fungeert vanaf nu enkel als werkplek, niet meer als vergader- of 

pauzeplek. 
- Alle vergaderingen gaan nu opnieuw online door. 

 

Mogen derden nog binnen op school? Uitzonderlijk! 
- De aanwezigheid van derden op school worden strikt beperkt. Ze worden enkel 

toegelaten om leerplandoelstellingen te bereiken. Derden dragen verplicht een 
mondmasker. 

- We organiseren enkel activiteiten die nodig zijn om de leerplandoelstellingen te 
bereiken.  

- Sinterklaas zal op onze school wel op 1 december doorgaan. Dit feest zal intern 
worden ingericht. De verschillende leeftijdsgroepen worden apart ontvangen door de 
Sint. 

 
 
 



 
Gaat het zwemonderwijs nog door? Ja! Maar we passen het rooster voor 1,2 en 3 en 
kleuters aan! 

- Voor het 5de lj. blijft alles zoals gepland.  Zij rijden met de fiets naar het zwembad. 
- De leerlingen van het eerste, tweede en derde leerjaar gaan tijdelijk niet meer in 

halve groepen zwemmen. Ze gaan zwemmen per leeftijdsgroep. Zo zitten ze enkel 
met hun eigen leeftijdsgroep in de bus. Morgen gaat enkel het derde leerjaar 
zwemmen. De week daarna het tweede leerjaar. De week daarna het eerste leerjaar. 

- Meester Bart past meteen ook het zwemschema van de kleuters aan. De kleuters 
gaan tijdelijk enkel met hun eigen klasbubbel zwemmen.  Morgen gaat de klas van 
meester Sam H. zwemmen. Volgende week de klas van juf Eline, de week daarna de 
klas van juf Tinne en de laatste week van december de klas van juf Lore. 

 

Welk advies volgt de school? Is er een tracingstrategie?  
CLB’s doen geweldig werk. Ze blijven inzetten op het uitvoeren van het huidige 
contactonderzoek. Onze Buntse basisschool blijft enkel het advies van de CLB-arts 
volgen. Het is dus aangeraden om bij elke bezorgdheid rond een mogelijke 
coronabesmetting de school even te contacteren. Indien er een coronabesmetting 
wordt vastgesteld onder hetzelfde dak moeten uw kinderen mee in quarantaine. 
Stuur uw kinderen niet naar school als ze ziek zijn maar vraag steeds eerst advies aan 
uw huisarts. Gelieve dit advies daarna steeds aan de school te melden. 
Voortaan treedt vanaf 3 besmettingen de noodremprocedure in werking. De CLB-arts 
oordeelt of het al dan niet over een clusterbesmetting gaat en plaatst desgevallend 
de hele klas in quarantaine. 

 

Zijn er aandachtspunten bij de huidige maatregelen? Jazeker! Ik zal ze even opfrissen. 
- De mondmaskerplicht vanaf het 5de lj. blijft gelden. Leerlingen kunnen, wanneer ze 

stilzitten in de klas, hun mondmasker spijtig genoeg niet afzetten omdat we de 
leerlingen in een klaslokaal niet op anderhalve meter afstand van elkaar kunnen 
plaatsen. Op de speelplaats mogen de kinderen zonder mondmasker buiten spelen. 
Personeelsleden van alle leerjaren in het lager onderwijs dragen een mondmasker als 
ze geen afstand kunnen houden, dus ook wanneer ze rondlopen in de klas. 

- Wij zorgen in onze school dat er in elke klas voldoende ventilatie is. Onze school 
heeft reeds CO2-meters in de klassen staan en er werd nu een nieuwe aankoop 
gedaan om ook in de kleinere lokalen een CO2-meter te plaatsen. In elk lokaal komt 
er zo een toestel dat de CO2-waarde kan meten.  

- Vergaderingen met personeelsleden, maar ook de schoolraad, de ouderraad, 
bijscholingen ... moeten digitaal plaatsvinden. 

- Oudergesprekken moeten digitaal plaatsvinden.  
- Het zou fijn zijn dat u als ouder aan de schoolpoort een mondmasker draagt. 

 

Wordt er bij afwezigheid afstandsonderwijs gegeven? Neen!  
Er komt geen algemeen opgelegd afstandsonderwijs. 
We krijgen als school wel de vrijheid om altijd zelf te beslissen om strengere 
maatregelen te nemen op basis van de lokale situatie. Bij afwezigheid kan de juf of 
meester enkele oefeningen bezorgen zodat de leerling wat leerstof kan inoefenen. Er 
wordt geen nieuwe leerstof aangeboden. Als uw kind ziek is, is het niet de bedoeling 
dat het voor school aan het werk gaat. Het is dan nodig om voldoende uit te rusten. 

 

Zorg ook deze periode bijzonder goed voor elkaar!  
Samen zorgen we voor een veilig leer- en leefklimaat!  
 

Met vriendelijke groeten, 
Jan De Belder  
Directeur 
  
 


