CORONA UPDATE 05.03.2022
OOK ONDERWIJS SCHAKELT OVER NAAR CODE GEEL
Geachte ouder
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 vanaf maandag 7 maart naar code geel van de onderwijsbarometer (zie andere bijlage).
Minister Ben Weyts en alle onderwijspartners willen schoolteams, leerlingen en ouders van harte
bedanken voor alle inspanningen en opofferingen sinds de start van de pandemie.
In deze update lees je welke versoepelingen er concreet worden doorgevoerd en wat ongewijzigd
blijft.
1 Maatregelen op school vanaf 7 maart
+ Leerlingen en personeelsleden hoeven geen mondmasker meer te dragen.
+ Schooluitstappen kunnen plaatsvinden volgens de regels in de samenleving.
+ Vergaderingen met personeelsleden, maar ook de schoolraad, oudercomité, pedagogische
studiedagen, schoolfeesten, quizzen, opendeurdagen,… kunnen fysiek doorgaan.
+ Oudercontacten kunnen fysiek plaatsvinden.
+ Fysieke schoolbezoeken voor of na een inschrijving zijn mogelijk. Let op: maak vooraf een afspraak
met het schoolsecretariaat 09/360 05 96
+ Niet-essentiële derden tijdens de schooluren zijn toegelaten.
+ Ouderstromen: blijf oudere kleuters en lagere schoolleerlingen afzetten aan de schoolpoort. Blijf
gespreid leerlingen afhalen om drukte te vermijden. Probeer om zo veel mogelijk afstand te houden.
+ Gebruik infrastructuur en klaslokalen: vermenging van klasgroepen is toegestaan. Leerlingen
moeten geen vaste plaats meer krijgen in het klaslokaal of refter. De lokalen worden verder
geventileerd conform de adviezen van de preventieadviseur. De meeste klassen beschikken
trouwens over een ventilatie-unit en CO2-meter.
+ Lunchpauze: de lunchpauze wordt georganiseerd in de eetzaal (ook warme maaltijden), we zorgen
voor een goede ventilatie.
+ Handhygiëne: we blijven inzetten op een goede handhygiëne.
+ Verjaardagen: wij vragen uitdrukkelijk om snoep, taart, voorverpakte koekjes, geschenkjes …
achterwege te laten. Een geschenkbon voor de klas kan altijd, maar is uiteraard vrijblijvend! Ook een
aankoop voor de klas kan altijd: b.v. een boekje voor de klasbib (lijst beschikbaar bij de leraar),
zachte ballen e.d. zijn dankbare kindvriendelijke verrassingen.
+ Ook speelgoedpakketten van huis naar school en vice versa (klaspop!) zijn niet toegestaan.

2 Waakzaam zijn
+ Volg de gezondheid van jouw kind goed op. Voelt het zich ziek: heeft het koorts, kan het moeilijk
ademen, moet het vaak hoesten, heeft het keelpijn, kan het niet zo goed meer ruiken en proeven?
Bel de huisarts

3 Vragen?
Het CLB is samen met de school bekommerd om de gevolgen van de pandemie op het welbevinden
van de leerlingen. Welbevinden gaat over een positief gevoel en positief in het leven kunnen staan.
Het gaat over zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen en energie, een gevoel dat je ertoe doet.
En over het ervaren van steun uit de omgeving en het goed weten omgaan met je eigen emoties.
Hoe zitten leerlingen in hun vel? Hoe gaat het thuis?
Indien u zich hieromtrent zorgen maakt of een gesprek wil, neem gerust contact op met het Vrij CLB
Zuid-Oost-Vlaanderen op tel 09/361 14 01. U kan ook anoniem chatten via https://www.clbchat.be
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