Zondag, 28 november 2021
Beste ouders,
De beslissingen van het overlegcomité en het intern overleg van minister Ben Weyts met de
onderwijsministers van de andere gemeenschappen hebben gevolgen voor de schoolwerking.
De strengere maatregelen hebben tot doel de huidige coronasituatie te keren.
Vanaf maandag gelden een aantal verstrengingen rond deze topics:
-

scheiden van klasgroepen

-

extra-murosactiviteiten

-

bezoekers op school

-

test- en tracingstrategie

In het kadertje geef ik telkens aan wat de consequentie is voor onze schoolwerking.
Klasgroepen
-

Het mengen van de klasgroepen in binnenruimten dient maximaal vermeden te worden.

-

In de klas krijgt iedereen een vaste plaats.

-

De mondmaskerplicht vanaf het 5de leerjaar blijft gelden. Alle leerkrachten van de lagere school
dragen een mondmasker als ze geen afstand kunnen houden, dus ook wanneer ze rondlopen in
de klas. Leerlingen kunnen, wanneer ze stilzitten in de klas, hun mondmasker enkel afzetten als
er voldoende ventilatie is èn ze op 1,5 meter afstand van elkaar zitten.

Het splitsen van de kinderen tijdens de studie en tijdens de opvang is praktisch onmogelijk.
De studie en de naschoolse bewaking worden bijgevolg, zoals eerder aangekondigd, stopgezet
vanaf maandag 29 november 2021.
Alle kinderen worden opgehaald tussen 15.45 uur en 16 uur. Op woensdag worden de kinderen
opgehaald tussen 12.05 uur en 12.20 uur.
Op 15 december verwachten we nieuwe richtlijnen van de overheid.
Extra-murosactiviteiten
-

Extra-murosactiviteiten met overnachting worden opgeschort, minstens tot de kerstvakantie.

-

Eendaagse uitstappen kunnen nog wel.

Op aangeven van onze verificateur en ons schoolbeheerteam binnen het Agentschap voor
Onderwijsdiensten (AGODI) werd de annulering van de sneeuwklassen al eerder beslist en
gecommuniceerd.
Of de zeeklassen kunnen doorgaan valt nog af te wachten.
Bezoekers op school
-

De aanwezigheid van bezoekers op school wordt strikt beperkt. Ze worden enkel toegestaan
indien dit nodig is om de leerplandoelstellingen te bereiken. Bezoekers dragen steeds een
mondmasker.

-

Sinterklaas- en andere feesten op school kunnen enkel doorgaan zonder externen.

-

Oudercontacten moeten digitaal doorgaan.

Sinterklaas en de Pieten zullen bijgevolg ook dit jaar niet fysiek aanwezig kunnen zijn. Natuurlijk
worden de kinderen niet vergeten en wordt er een leuke klasactiviteit met Sintgeschenkjes voorzien
op 6 december.
Noodzakelijke bezoekers dragen een mondmasker èn laten hun corona-safe-ticket checken.
Voor de bespreking van het kerstrapport en de kleuterevaluatie krijgen jullie tijdig de link voor een
digitaal overlegmoment.
Test- en tracingstrategie
-

Ons CLB doet geweldig werk. Het blijft inzetten op het uitvoeren van het huidige
contactonderzoek.

-

Voortaan treedt vanaf 3 besmettingen de noodremprocedure in werking. De CLB-arts oordeelt
of het al dan niet over een clusterbesmetting gaat en plaatst desgevallend de hele klas in
quarantaine. Ook wanneer de leerkracht besmet geraakt gaat de klas in quarantaine.

-

In elk lokaal komt een toestel dat de CO2-waarde kan meten. Scholen krijgen hiervoor extra
middelen.

Ons schoolbestuur investeerde vorig schooljaar, als één van de eersten, al in C02-meters voor elk
lokaal. Aldus wordt nu al gezorgd voor een flexibele beheersing van het verluchtingsplan.
Opmerking.
-

Er komt geen opgelegd afstandsonderwijs. Scholen kunnen wel altijd zelf beslissen om strengere
maatregelen te nemen op basis van de lokale situatie.

-

Ouders die bij hun kind een zelftest afnemen, bij twijfel omtrent duidelijke ziektesymptomen,
helpen ons echt om de moeilijke situatie onder controle te krijgen/houden.

Ik wens iedereen het allerbeste toe.
Met vriendelijke groet,
Luc Cornelis, directeur VVB

