Beste (groot)ouders,
Na de vakantie is het goed om weer even stil te staan bij een veilige start in onze school. We zijn het allemaal al zo lang
gewoon maar toch kan het geen kwaad om de huidige maatregelen even terug te overlopen. Het is immers onze absolute
prioriteit om een veilige haven te zijn voor kinderen, ouders en personeel in onze school.
Is iedereen zomaar welkom op onze school na de vakantie? Neen! Spijtig genoeg niet.
Er zijn NIEUWE Corona-afspraken: We starten het nieuwe jaar met strikte maatregelen omdat de zorg voor elkaar
een topprioriteit blijft. Wie toch in het buitenland op vakantie is geweest (en dat geldt ook voor onze buurlanden) zal
eerst zijn of haar quarantainetermijn eerlijk en volledig moeten uitzitten alvorens naar school te komen. Zorg voor een
test bij aankomst in ons land en een tweede test na zeven dagen quarantaine. Enkel als je negatief test bij je tweede
test mag je terug naar school. Eerder mag dit niet!
Dit was al de regel:
Als er iemand binnen het gezin, of onder hetzelfde dak, getest moet worden, mogen de kinderen pas terug naar school
nadat er een negatief resultaat wordt afgeleverd.
Als er iemand positief is binnen het gezin, of onder hetzelfde dak, blijven de kinderen thuis. Je wacht dan af tot de laatste
symptomen van de ziekte bij dit gezinslid verdwenen zijn. Daarna start pas de quarantaineperiode van zeven dagen van uw
kind. Na deze extra zeven dagen mag uw kind pas terug naar school.
Daarnaast worden de huidige maatregelen verlengd tot aan de krokusvakantie!
Samen met de onderwijspartners en in overleg met de virologen heeft onderwijsminister Ben Weyts beslist dat de huidige
coronamaatregelen in het onderwijs van kracht blijven tot aan de krokusvakantie.
Waarom is die verlenging nodig?
Dankzij de inspanningen die we met z’n allen geleverd hebben, staat Vlaanderen er beter voor dan de meeste andere
landen. Voorzichtigheid blijft echter geboden: versoepelingen zijn nog niet aan de orde. Daarom is een preventieve
verlenging van de huidige – vrij strenge – maatregelen in het onderwijs nodig. De kerstvakantie zorgde voor een 14daagse time-outperiode, maar het effect van de eindejaarsfeesten en de terugkeer van vakantiegangers op de cijfers
kennen we nog niet. De preventieve maatregelen die het onderwijs hanteert, zijn effectief. Blijf deze dus zeker strikt
naleven: draag waar nodig een mondmasker en hou voldoende afstand.
- Wij ventileren en verluchten de binnenruimtes voldoende.
- Wij houden ook de onvermijdelijke contacten met collega’s veilig op school (lunch, pauze, lerarenkamer ...).
- Vergaderingen en oudercontacten kunnen nog steeds enkel digitaal doorgaan.

De overheid voorziet de uitrol van sneltesten:
Sneltesten zullen ervoor moeten zorgen dat scholen veilig open kunnen blijven. De betrokken CLB’s informeren en nodigen
leerlingen en personeelsleden uit om een sneltest te laten afnemen. Half december startten pilootprojecten met
sneltesten voor leerlingen en personeelsleden die hoogrisicocontact hadden met een besmet persoon op school. Deze
sneltesten zullen nu verder uitgerold worden over heel Vlaanderen.
Ook onze school kiest ervoor om met ieders hulp open te kunnen blijven. Daarom vragen wij aan iedereen in onze
scholengemeenschap om de eenvoudige maatregelen strikt op te volgen.
- Mondmasker dragen als je gaat winkelen of naar school komt om de kinderen te brengen of af te halen,
- Voldoende je handen ontsmetten door geregeld je handen te wassen of handgel te gebruiken,
- Voldoende afstand bewaren,
- Zo kort mogelijk aan de schoolpoort vertoeven,
- Bij ziekte blijf je thuis.
Onze school blijft dus voortwerken in ‘Fase oranje’.
Mogen alle kinderen, als ze niet in het buitenland zijn geweest, terug naar school? Ja!
We verwachten alle leerlingen vanaf morgen terug de ganse week op school.
Er wordt geen afstandsonderwijs gegeven voor wie niet op school is.
Mag iedereen terug op school vertoeven? Neen!
Enkel essentiële derden zijn toegelaten. De maatregelen om niet-essentiële derden (bezoekers) te weren, blijven van
kracht. Iedereen moet zich eerst aan het secretariaat melden. Ouders mogen dus niet rechtstreeks naar de klas om even
iets te melden of om bijvoorbeeld een vergeten turnzak of brooddoos te brengen.
Kunnen extra-murosactiviteiten terug doorgaan? Neen!
We gaan nog niet op eendaagse of meerdaagse uitstappen.
Kan het zwemmen doorgaan? Ja, vanaf ...
De overheid moedigt de scholen aan om te gaan zwemmen. In Ekeren kan dat al omdat het zwembad open is. Het 5 de
leerjaar en de paarse kleuters gaan dus terug zwemmen. In Nederland gaan de zwembaden pas vanaf 18 januari terug
open. Dan starten de zwemlessen ook daar opnieuw op. De zwemles is een verplichte les voor de overheid. Dat wil
zeggen dat je een doktersattest nodig hebt als uw kind niet kan deelnemen.
Is het schoolteam nog bereikbaar indien ik bezorgdheden heb? Zeker!
Maar spijtig genoeg mogen we u niet zomaar op school ontvangen. U maakt best een afspraak via mail.

Activiteiten voor volwassenen worden maximaal contactloos (digitaal) georganiseerd. Enkel bijeenkomsten die essentieel
zijn voor het onderwijs kunnen uitzonderlijk fysiek doorgaan indien de nodige veiligheidsmaatregelen gerespecteerd
worden.
Wat doen wij binnen de gebouwen om uw kind veilig op te vangen?
• Na het spelen en bij het betreden van het lokaal vragen we aan iedereen om de handen te wassen.
• We beperken de leerlingenstromen en verplaatsingen van leerlingen.
• Leerlingen krijgen maximaal een vaste plaats in een vaste klasruimte. Als ze van plaats wisselen worden de banken
eerst ontsmet door de leerkracht.
• Leraren veranderen van klaslokaal of doen aan co-teaching. De leerlingen veranderen niet van lokaal.
• We voorzien zoveel als mogelijk ventilatie in de klas en de leraarskamer. Omdat het daarom in alle lokalen wat
frisser is, vroeg ik al in het maandblaadje aan kinderen, en eerder aan het personeel, om zich naar de gewijzigde
temperatuur te kleden. Een trui is dus geen luxe.
•

Er zijn alternatieve (tijdelijke) mogelijkheden voor handhygiëne (wasstraatjes, handgels voor personeel).

•

We gebruiken uitsluitend papieren handdoekjes.

•

Toiletten spoelen we enkel door met een gesloten deksel.

•

Specifieke aandacht voor het nauwgezet toepassen van de veiligheidsmaatregelen voor het personeel:
1) leerkrachten lagere school: dragen overal een mondmasker, Kleuteronderwijzer(s)(essen) mogen hun
mondmaskers enkel uitdoen in het eigen klaslokaal, indien ze dit wensen.
2) in de leraarskamer: afstand houden van elkaar tijdens eten of drinken,
3) ventileren elke ruimte zoveel als mogelijk.

Kan er toch een moment komen dat de school moet sluiten of er een bepaalde klas moet thuis blijven? Ja, dat kan!
Bij afwezigheid van personeelsleden zijn we genoodzaakt om deze aanpak toe te passen. We moeten immers het
samenvoegen van klassen beperken. We schakelen dus bij afwezigheid van meerdere leerkrachten, enkel indien nodig,
over op de procedure van gedeeltelijke sluiting wegens overmacht.
Kan mijn kind naar de voor- en nabewaking? Ja!
Dat kan, maar enkel als het nodig is omwille van het werk van de ouders. Het is geen kinderopvang voor ouders die nog
even naar de winkel moeten. Het is ook geen speelpleinwerking. We vragen dus aan iedereen om zijn of haar kinderen
meteen na schooltijd op te halen. Ouders mogen hiervoor voorbij de poort, tot aan de deur van de refter, maar komen
niet binnen bij het brengen of afhalen van hun kinderen. Ouders geven een teken door het raam aan de juf om te melden
dat ze aangekomen zijn.

Wat doen we tijdens de middagpauze?
• Meegebracht lunchpakket wordt vanaf het lager onderwijs in met de eigen klasgroep in hun klaslokaal genuttigd.
• Gelieve niets mee te geven om op te warmen.
• De kleuters eten in de refter op een vaste plaats. De tafels worden ontsmet tussen de twee beurten.
• We voorzien voldoende ventilatie in de refter.
Hoe verlopen de inschrijvingen?
We mogen uitzonderlijk ouders en (kandidaat-) leerlingen op school ontvangen voor bijvoorbeeld een rondleiding, onthaalof oriënteringsgesprek. Dit kan enkel in de buitenruimte. We betreden dus geen lokalen als er kinderen aanwezig zijn in het
betreffende lokaal. Dit gebeurt op individuele afspraak, met max. 3 personen, volgens de veiligheidsmaatregelen.

Moet ik als ouder een mondmasker dragen in de buurt van de school? Ja!
De wetgeving zegt dat iedereen die in een straal van 200 meter aan een schoolpoort vertoeft een mondmasker moet
dragen. Aan onze school willen we enkel benadrukken om dit zeker in ons schoolstraatje te dragen (tussen de straat BUND
en de Waterstraat. En om af te sluiten, wil ik nogmaals met aandrang vragen om niet vroeger dan nodig aan de
schoolpoort post te vatten en meteen na schooltijd huiswaarts te keren. Gelieve dit ook te melden aan de grootouders.
Samen doen we zo ons best om veilig school te maken!
We wensen je een gezond 2021 toe met veel volharding en lichtpuntjes!
Jan De Belder
Directeur

