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Beste ouders, 
  
Het coronavirus grijpt opnieuw sterker om zich heen, ook bij ons op school. 
 
Het Overlegcomité besliste nieuwe verstrengingen voor de hele samenleving. Ook 
voor onderwijs werden nieuwe maatregelen bekend gemaakt die vanaf morgen, 29 
november, ingaan.  
  
Vanmorgen hadden we een online vergadering met alle directies van de 
scholengemeenschap.  Tijdens deze vergadering kwam eerst de stand van zaken i.v.m. 
corona in de verschillende scholen aan bod, aansluitend werden de nieuwe maatregelen 
overlopen en afgestemd. 
  
Hieronder geven we deze nieuwe maatregelen mee en frissen we daarnaast de reeds 
lopende even op. 

Nieuwe maatregelen: 
 

1. Scheiden van klasgroepen 
àVermijd maximaal het mengen van klasgroepen in gemeenschappelijke binnenruimten 
(refter, indoor speelruimtes,...).   
Daar we in onze school in de klassen eten, dienen we hier geen extra maatregelen te 
treffen.  We doen we dat wel voor de warme maaltijden en de zwembeurten.  Deze 
worden vanaf morgen, 29 november, minstens tot de kerstvakantie on hold gezet.   
  
àVoorzie, zoveel als mogelijk, vaste plaatsen voor de leerlingen.    
 
2. Extra-murosactiviteiten 
àVoor eendaagse uitstappen volg je de regels uit de brede samenleving.   
Als school annuleren we, tot aan de kerstvakantie, eendaagse uitstappen waar ook 
andere scholen aan deelnemen. 
  
3. Activiteiten op school 
àHou de aanwezigheid van derden op school strikt beperkt. Laat ze enkel toe als je 
dat als school nodig vindt om de leerplandoelstellingen te bereiken. Derden (ook 
ouders) dragen verplicht een mondmasker. 
Het mondmasker wordt gedragen vanaf het binnenkomen van de poort of ‘rode 
deur’.  Bij het binnenkomen is registreren zeker ook nodig.  
  
Leerlingen tijdig naar school brengen, helpt deze maatregel kracht bij te 
zetten.   Vooral in de kleuterschool merken we dat er vaak leerlingen laattijdig 
binnenkomen.  We hopen dit te kunnen vermijden.  Bijkomend hindert dit ook de 
klaswerking. 
  
4. Test- en tracingstrategie 
àCLB’s blijven inzetten op het uitvoeren van het huidige contactonderzoek. Ze doen 
geweldig werk!  
Door overbelasting van deze dienst, duurt het soms iets langer voor de informatie 
kan doorstromen.  
  
Het CLB volgt nauwgezet de protocollen die voorgeschreven worden door de 
overheid.  We volgen, als school, dan ook strikt hun professioneel advies. 
  



àVoortaan 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.   
Indien de ‘noodremprocedure’ wordt opgestart, neemt de school eerst telefonisch 
contact op met alle ouders van de betreffende klas.  Nadien wordt de infobrief van 
het CLB doorgestuurd. 
 

Opfrissing van de huidige maatregelen: 
 
1. Mondmaskerplicht 
àPersoneelsleden van alle leerjaren dragen een mondmasker als ze geen afstand kunnen 
houden, dus ook wanneer ze rondlopen in de klas.  
In de kleuterschool zijn leerkrachten hier niet toe verplicht.  Als school vragen we 
dit wel als ze met 2 leerkrachten (bv. klasjuf en kinderverzorgster,…) in de klas 
staan. 
  
àDe mondmaskerplicht vanaf het 5e leerjaar blijft gelden. Leerlingen van het 5de en 
het 6deleerjaar kunnen, wanneer ze stilzitten in de klas, hun mondmasker enkel 
afzetten als aan deze 2 voorwaarden is voldaan:  
*er is voldoende ventilatie 
*de leerlingen zitten op anderhalve meter afstand van elkaar 
!! Tip voor leerlingen van L5 en L6:  
Voorzie een aantal reserve-mondmaskers in de boekentas.  Dit voor als er ’s morgens 
ééntje wordt vergeten of als het mondmasker in de loop van de dag stukgaat. 
  
2. Volwassenen op school 
àVergaderingen en oudercontacten moeten digitaal plaatsvinden.  
De oudercontacten zullen hoofdzakelijk de week van 20 tot 24 december plaatsvinden. 
De planning van de oudercontacten wordt klas per klas georganiseerd.  Meer info 
hierover zal de komende weken door de klasleerkracht gegeven worden. 
  
3. Ventilatie 
In onze school circuleren momenteel 3 CO2-toestellen.  We hopen snel in elk 
klaslokaal een toestel te hebben zodat op elk moment de CO2-waarde kan opgemeten 
worden.  Deze toestellen zijn besteld.  We hopen dat deze spoedig geleverd worden.  
  
4. Afstandsonderwijs 
àEr komt geen algemeen opgelegd afstandsonderwijs.  Scholen kunnen zelf beslissen om 
strengere maatregelen te nemen op basis van de lokale situatie.   
 
We hopen jullie met bovenstaande info voldoende te hebben geïnformeerd.   Als er nog 
vragen zijn, stuur ons een mailtje of bel ons even op. 
 
Vriendelijke en warme groet, 
Wendy Badts - directeur - VBS De Vuurboom.   
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