
Beste (groot)ouders, 
 

Gelieve hieronder de nodige informatie terug te vinden i.v.m. de 
Coronamaatregelen die vanaf morgen op onze school worden toegepast. 
 

Code ‘GEEL’ in het onderwijs  
Oef! Na bijna 2 moeilijke jaren kunnen de coronamaatregelen nu verregaand 
versoepeld worden. Nu het Overlegcomité heeft bepaald dat de brede 
samenleving klaar is voor die stap, schakelen ook de scholen, academies, centra 
en internaten vanaf maandag 7 maart naar code geel van de 
onderwijsbarometer.  Minister Ben Weyts en alle onderwijspartners bedanken 
directies, leraren, personeelsleden en leerlingen van harte voor alle 
inspanningen en opofferingen sinds de start van de pandemie. Dat doet ons 
deugd want net zoals heel wat andere sectoren hebben we met zijn allen in 
een keurslijf moeten werken en hebben we een flink stuk van onze Buntse 
eigenheid moeten opgeven.  
In deze update lees je welke versoepelingen er concreet worden doorgevoerd 
en wat ongewijzigd blijft.  
  
Wat betekent fase geel concreet op school?  
Vanaf verandert dit?  Vanaf morgen! Maandag 7 maart 2022!  

 Leerlingen en personeelsleden van alle onderwijsniveaus 
moeten geen mondmasker meer dragen. 
Opgelet: mondmaskers zijn voor +12-jarigen wel nog verplicht op het 
openbaar vervoer.  Op het collectief vervoer   
- zoals busvervoer naar het zwembad of een extra-muros activiteit en het 
leerlingenvervoer is een mondmasker dragen aanbevolen.   

De ouders beslissen of hun kind een mondmasker draagt en 
voorzien er een in dat geval.   

 Activiteiten buiten de schooluren zoals schoolfeesten, opendeurdagen, 
infoavonden ... zijn toegelaten volgens de volgens de regels die gelden in 
de samenleving bij code geel.  

 Vergaderingen met personeelsleden, maar ook de schoolraad, 
leerlingenraad, ouderraad, bijscholingen en pedagogische studiedagen 
moeten we niet langer digitaal organiseren.   

 Vermengen van klasgroepen is terug toegestaan. Leerlingen 
moeten geen vaste plaats meer krijgen in het klaslokaal.  

 Niet-essentiële derden tijdens de schooluren zijn opnieuw toegelaten. 
We gaan dus stapsgewijs terug ouderparticipatie toelaten. We houden u 
op de hoogte.  Wie wil deelnemen aan de creatieve namiddag kan al 
meteen contact opnemen met juf Sabrina (L3A).   
  



Wat blijft ongewijzigd?  
 Extra-murosactiviteiten kunnen plaatsvinden volgens de regels in de 

samenleving. We houden voor (meerdaagse) uitstappen ook rekening 
met de reisregels.  

 Oudercontacten kunnen fysiek plaatsvinden. Onze school kiest ervoor 
om ouders de keuze te geven of ze deze keer nog fysiek of liever online 
willen deelnemen. U ontvangt tegen dan een mail van de klasleerkracht 
waarin u een tijdstip online of fysiek kan aanvragen.   

 We blijven maximaal ventileren en verluchten op basis van CO2-
metingen in het klaslokaal, eet- en vergaderzaal en de lerarenkamer.  

 We organiseren, wat je gemakkelijk buiten kan organiseren, ook zo veel 
mogelijk buiten.  

 We volgen deze aanbeveling en vragen ook aan volwassenen om ze op te 
volgen; Probeer om zo veel mogelijk afstand te houden. Tracht mee 
drukte aan de schoolpoort te vermijden.  

 We passen basishand- en hoesthygiëne toe.  
 Wie ziek of besmet is, blijft thuis.  
 Het is altijd mogelijk dat de lokale risicoanalyse aanleiding geeft tot extra 

maatregelen in samenspraak met de preventieadviseur 
maar Contactonderwijs blijft de regel.   

 
 
Met vriendelijke groeten, 
 

Jan De Belder  
Directeur   
Vrije basisschool de Bunt  
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