20 oktober 2020
Basisonderwijs in fase oranje

Beste ouder
Aangezien het aantal coronabesmettingen exponentieel blijft stijgen, besliste de Vlaamse
onderwijsminister Ben Weyts samen met de onderwijskoepels om het basisonderwijs naar fase
oranje te laten overgaan. In principe zijn we reeds extra veilig opgestart in september en zijn de
meeste maatregelen niet nieuw voor onze kinderen.
We doen ons uiterste best om ons onderwijs zo veilig mogelijk te organiseren. Hoe we dit
aanpakken, wordt in bijgaand draaiboek verduidelijkt.
Mogen wij vragen om steeds de school te verwittigen indien uw kind ziektesymptomen heeft of
contact met een besmette persoon heeft gehad? Op die manier kunnen we de coronarichtlijnen
samen overleggen.
Indien u verdere vragen over heeft, mag u steeds telefonisch of via e-mail contact met mij
opnemen.
Algemene info en veel gestelde vragen: www.info-coronavirus.be .
Wij wensen onze kinderen en families een heel goede gezondheid toe!

Vriendelijke groeten
An Lecluijze
schooldirecteur

Fase oranje
Aantal leerlingen dat
tegelijk naar school gaat
Aantal dagen op school
Afstandsonderwijs als
alternatief voor
contactonderwijs

100%
5 dagen
Geen afstandsonderwijs.


Enkel essentiële derden zoals o.a. ondersteuningsnetwerk, CLB, revalidatiecentrum,
therapeuten, nascholers, fietsbegeleiders naar het zwembad, stagiairs, leesouders,
schilouders mogen worden toegelaten op de school.



Extra-murosactiviteiten worden na de herfstvakantie opgeschort.




Leerlingen krijgen maximaal een vaste plaats in een vaste klasruimte.
We voorzien zoveel mogelijk ventilatie in alle lokalen. Voorzie steeds iets warmere
kledij aub (zoals een extra gilet).
We beperken het samenvoegen van klassen bij afwezigheid van personeelsleden.
Indien echt noodzakelijk, kan het zijn dat bij afwezigheid van meerdere leerkrachten
overgeschakeld wordt op de procedure van gedeeltelijke sluiting wegens overmacht.

Derden op school
Extra-murosactiviteiten
(eendaagse uitstappen,
meerdaagse
uitstappen,…)

Gebruik infrastructuur
en klaslokalen





Lunchpauze



De leerlingen mogen gebruikmaken van speeltuigen en speelgoed in openlucht, op
voorwaarde dat ze voor en na het spelen de handen wassen. We maakten reeds in
september bij onze opstart van de school de afspraak om maximaal met 1 graad op
1 speelplaats te spelen. De kinderen schuiven elke dag door voor voldoende
afwisseling.



We hebben voortdurend aandacht voor extra handhygiëne. Handen worden zeer
regelmatig ontsmet en gewassen.



We voorzagen reeds in september extra voorzieningen voor handhygiëne zoals
2 waterstraten in het lager. Elke klas in kleuter en lager beschikt over een lavabo in
de klas. Er is ook steeds ontsmettende handgel aanwezig indien nodig.
We gebruiken uitsluitend papieren handdoekjes.
Bij de toiletten in het lager staat tijdens elke speeltijd iemand van het
onderhoudspersoneel om de toiletten te ontsmetten na individueel gebruik. In het
kleuter worden de toiletten regelmatig gereinigd.

Speelplaats (inclusief
speeltuigen en materiaal
buiten)

Handhygiëne

Sanitair

Wij zijn in september reeds gestart met het nuttigen van het lunchpakket per
klasgroep in het lager onderwijs. Hier verandert er niets voor onze kinderen. Voor
kleuters geldt deze maatregel niet.
We voorzien zoveel als mogelijk ventilatie in de refter.







Ouderstromen







Social distancing
(1,5 meter)
Mondmaskers


Inschrijven gebeurt op afstand (bv. digitaal) of op afspraak.
Wij kunnen op de peuterkijkdag enkel mensen ontvangen als er geen kinderen op
school zijn, op individuele afspraak, met max. 3 personen, volgens de
veiligheidsmaatregelen.



De lessen lichamelijke opvoeding worden georganiseerd volgens de principes van
het protocol van sport. Dit betekent dat voor leerlingen in het basisonderwijs alle
indoor- en outdoor sportactiviteiten mogelijk blijven.
Sportsnack voldoet aan de principes en kan (onder voorbehoud) blijven doorgaan.
Moev-activiteiten tijdens de schooluren en op woensdagmiddag worden geannuleerd.
Voor kleedkamers worden de volgende regels toegepast:
o Kleedkamers worden voldoende gereinigd na gebruik door een groep.
o Kleedkamers worden gebruikt zonder afstand te houden tussen de leerlingen.
We voorzien zoveel als mogelijk ventilatie van de kleedkamers en de sportzalen.
Zwemlessen mogen doorgaan in fase oranje en zijn een uitzondering op extra-muros








Adviezen voor
onderhoud

Principes
o Afstand houden (collectief beschermingsmiddel) is prioritair aan het dragen
van een mondmasker (persoonlijk beschermingsmiddel).
o Als de afstand kan bewaard worden, is het dragen van een mondmasker niet
verplicht.
Kleuteronderwijs
o Afstand houden bij contacten tussen volwassenen.
o Geen afstand houden bij contacten tussen personeel en kleuters en tussen
kleuters onderling.
o Personeel draagt mondmasker als de afstand niet kan gegarandeerd worden.
o Personeel moet geen mondmasker dragen wanneer ze in contact komen met
kleuters, ongeacht de afstand.
Lager onderwijs
o Afstand houden bij contacten tussen volwassenen.
o Afstand houden bij contacten tussen personeel en leerlingen.
o Geen afstand houden tussen leerlingen.
o Personeel draagt mondmasker als de afstand niet kan gegarandeerd worden.
o Personeel moet geen mondmasker dragen tijdens het lesgeven vooraan in de
klas, op voorwaarde dat er voldoende afstand is tussen de leraar en de
leerlingen (en tussen de leraar en eventueel andere personeelsleden).




Inschrijvingen

Lessen lichamelijke
opvoeding

Aanwezigheid van ouders moet zoveel mogelijk vermeden worden op school. Graag
de kinderen afzetten aan de schoolpoort zoals gewoonlijk aub.
Gebruik aub een mondmasker en houd afstand van elkaar als u uw kind(eren) brengt
of afhaalt.
Oudercontacten dienen vanaf nu digitaal of telefonisch te verlopen. De klasleerkracht
zal u verder contacteren en u een link voor de afspraak bezorgen. De gemaakte
tijdstippen voor de contacten blijven behouden maar zullen nu digitaal of telefonisch
verlopen. Deze afspraak geldt voor beide afdelingen kleuter en lager.



We hebben specifieke aandacht voor alles wat kan worden aangeraakt met de
handen.






Er wordt gedesinfecteerd bij vermoeden van infecties.
We vermijden het gebruik van stofzuigers.
Een hygiëneplan werd opgemaakt d.m.v. een risicoanalyse.
De lokalen, het sanitair en het meubilair worden regelmatig gereinigd (water en
zeep).

