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Nieuwsbrief 10 voor ouders in januari ‘22
Beste ouder(s)
Zie hier de nieuwe coronamaatregelen die ons vanaf maandag 10 januari ‘22 worden opgelegd
en hoe we deze als school concreet vertalen. Het spreekt voor zich dat we in uitzonderlijke
omstandigheden moeten werken en dit vraagt dan ook uitzonderlijke maatregelen.

100% contactonderwijs
•

Scholen, centra en academies kunnen in beginsel tot eind januari 100%
contactonderwijs bieden.

•

Blijf maximaal het mengen van klasgroepen in gemeenschappelijke
binnenruimtes (studie, refter, indoor speelruimtes ...) vermijden.

•

Blijf vaste plaatsen voor de leerlingen voorzien.

•

Blijf permanent inzetten op ventilatie.

Concreet betekent dit voor onze school:
o Onze werking van de laatste schoolweken wordt in januari aangehouden:
 Kleuters en kinderen van de lagere school betreden zonder begeleiding van
de ouders onze school.
 De kleuters en kinderen van de lagere school eten hun boterhammen op in
hun klas.
 De leerlingen die warm eten krijgen – per klas – een vaste plaats in de refter.
 De ventilatie in de klassen wordt m.b.v. de CO²-meter strikt opgevolgd. De
leerkrachten voorzien een buitenactiviteit indien de CO²-meter boven de 1200
ppm aangeeft.

Vergaderingen en activiteiten
•

Vergaderingen met personeelsleden, maar ook de schoolraad, de
ouderraad, bijscholingen, pedagogische studiedagen, teambuildings ...
blijven tot minstens 28 januari digitaal plaatsvinden.

•

Blijf de aanwezigheid van derden op school beperkt houden. Laat ze enkel
toe als je dat als school nodig vindt om de leerplandoelstellingen te bereiken.
Derden dragen verplicht een mondmasker.

•

Blijf je beperken tot de organisatie van activiteiten voor zover je die nodig
acht om de leerplandoelstellingen te bereiken.

Concreet betekent dit voor onze school:
o Onze vergaderingen blijven tot eind januari digitaal doorgaan.
o Ouders kunnen enkel op vraag van het schoolpersoneel de school betreden. Het
betreft bijv. een zorgoudercontact, een inschrijving na schooltijd,…

Mondmaskerplicht
Voor het dragen van mondmaskers volgt het onderwijs de regels in de
samenleving: verplicht vanaf 6 jaar (dus vanaf het 1e leerjaar). Een
rechtsgrond is voorzien in het federale KB.
Vanaf het 1e leerjaar basisonderwijs blijft - minstens tot 28 januari - gelden:
•

Leerlingen dragen een mondmasker in de binnenruimtes op school.

•

Als de leerlingen stilzitten in de klas, er voldoende afstand én
voldoende ventilatie is, mag het mondmasker af.

•

Buiten kunnen de mondmaskers af, als de leerlingen intense fysieke
contacten vermijden.

•

In het buitengewoon onderwijs geldt dit enkel voor die leerlingen voor wie
het mogelijk is.

•

Leraren moeten geen mondmasker dragen tijdens het lesgeven vooraan in
hun klas, op voorwaarde dat er voldoende ventilatie is en voldoende afstand
tussen de leraar en de leerlingen (en tussen de leraar en eventueel andere
personeelsleden).

Concreet betekent dit voor onze school:
o De mondmaskerplicht blijft tot eind januari vanaf het 1ste leerjaar behouden.

Veilig gebruik van de lerarenkamer
•

In de lerarenkamer kan er enkel gewerkt en geluncht worden.

•

Draag steeds een mondmasker en ventileer zo veel mogelijk. Voorzie
een CO2-meter. Bij overschrijding van 1200 ppm CO2, gaat de
lerarenkamer dicht.

Eén- en meerdaagse uitstappen
•

Eendaagse uitstappen zijn vanaf 10 januari toegelaten in Vlaanderen en
Brussel conform de regels in de samenleving. Desgevallend kan je gebruik
maken van het openbaar vervoer.

•

Extra-murosactiviteiten met overnachting blijven opgeschort, minstens
tot 28 januari. Ook hiervoor is een rechtsgrond voorzien in het federale KB
zodat de annulatiekosten onder de annulatieverzekering kunnen vallen.
Praktijklessen op verplaatsing en stages vallen niet onder deze maatregel.

Concreet betekent dit voor onze school:

o In januari zijn in onze school geen ééndaagse uitstappen ingepland.
o De zwemlessen voor de lagere school worden in januari hernomen.

Inschrijvingen schooljaar 2022-2023
Op dit ogenblik wordt een inschrijving genomen via een fysieke handtekening op
het schoolreglement en het pedagogisch project, conform het inschrijvingsrecht.
Het valt echter niet uit te sluiten dat bij de start van de inschrijvingen voor het
schooljaar 2022-2023 (maart 2022) fysieke inschrijvingen vanwege de
epidemiologische omstandigheden niet mogelijk zullen zijn.
Daarom wordt nagegaan of het decretaal opnieuw mogelijk moet worden gemaakt
om de fysieke inschrijving op te schorten waar nodig en inschrijven op
afstand toe te laten d.m.v. een akkoordverklaring.
Vanuit het CLB werd ook gevraagd op de flyer in bijlage aan jullie te bezorgen. Alle kinderen van
5 tot 11 jaar krijgen (vrijwillig) de kans zich te laten vaccineren tegen COVID-19.
In principe lopen deze maatregelen tot 28 januari. Indien nodig zullen de maatregelen waar nodig
nog bijgestuurd worden.
Hopende op betere tijden stuur ik jullie alvast volgende wensen:

Patrick De Smet, directeur

