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Beste ouders,                                                                                                                                      22.10.2020 

 

Zoals reeds gemeld werkte de overheid enkele pandemiescenario’s uit in verschillende niveaus. Deze 

week werd de inhoud van de verschillende kleurfases nog aangepast. 

- Fase groen: NUL RISICO  

- Fase geel: LAAG RISICO  

- Fase oranje: MATIG RISICO  

- Fase rood: HOOG RISICO 

Het ministerie van onderwijs heeft beslist dat we vóór de herfstvakantie overschakelen van fase geel 

naar fase oranje. Onze school maakt deze overgang op maandag 26 oktober 2020. 

FASE ORANJE! Een matig risico, dus. In het basisonderwijs zijn de wijzigingen echter beperkt. Hierbij 

geven we een overzicht van alle maatregelen. De wijzigingen staan in het oranje. 

- Alle kinderen blijven naar school komen. Er wordt 100% les gegeven in de klas. Goed nieuws, 

dus!  

- Extra handhygiëne blijven we sterk behouden: 

o Bij het binnenkomen van de klas. 

o Na toiletbezoek. 

o Voor de maaltijd. 

o Voor het verlaten van de school. 

o Na het hoesten, snuiten of niezen. 

- In de klaslokalen wordt er voldoende afstand bewaard tussen de leerkracht en de kinderen 

en tussen de leerkracht en andere volwassenen. De leerkrachten dragen hun mondmasker, 

wanneer ze tussen de kinderen zijn, in de gangen en bij contact met andere volwassenen. 

- In de klaslokalen mogen de kinderen op de normale manier aan hun bank zitten.  

- Lokalen worden extra verlucht. Indien het weer dit toelaat worden de schooldeuren open 

gelaten en wordt er met de deuren open les gegeven.  

- De speeltijden blijven doorgaan volgens de normale werking. In openlucht hoeven 

klasbubbels niet gerespecteerd te worden. 

- De schoolbus blijft uitrijden. De busbegeleiding draagt een mondmasker en respecteert de 

maatregelen zoals deze in de brede samenleving gelden. 

- De school kan warme maaltijden blijven serveren. De kinderen maken verder gebruik van de 

eetzaal, maar eten voortaan per bubbel samen. Tussen de verschillende bubbels wordt 

voldoende ruimte voorzien. 

- Aan de in- en uitgangen van de school wordt niets gewijzigd. Mogen we wel vragen om 

voldoende afstand te houden van elkaar en van de leerkrachten.  

- Het is ouders niet toegelaten om de school te betreden tijdens de schooluren. 

Oudergesprekken gaan dan ook voortaan enkel nog door na schooltijd. 
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- Externe ondersteuners zoals logopedisten, kinesietherapeuten, verpleegkundigen, … kunnen 

de betrokken kinderen verder ondersteunen op school, mits de vooropgestelde maatregelen 

te respecteren. 

- Het dragen van een mondmasker blijft verplicht bij het brengen en ophalen van de kinderen 

aan de schoolpoorten. 

- Uitstappen kunnen vanaf de vooropgestelde datum niet meer doorgaan. Enkel zwemlessen 

worden verder georganiseerd. 

- Verjaardagstraktaten zijn toegelaten mits die individueel verpakt zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We hopen jullie met bovenstaande info voldoende te informeren. Indien er vragen of onduidelijkheden 

zijn, laat het nooit ons te contacteren voor meer uitleg.  

 

Met vriendelijke groeten,  

Het voltallige Negensprongteam 

Directieteam 
          Karla Crombez & Joeri Uyttenhove 


