Zaventem, 23-10-2020
Onderwerp: scholen schakelen over naar code oranje
Beste ouder,
U heeft ongetwijfeld vernomen dat het aantal covid-19 besmettingen de laatste dagen weer
enorm sterk is toegenomen. De Vlaamse overheid heeft dan ook beslist dat uiterlijk tegen de
herfstvakantie het volledige Vlaamse onderwijs naar fase oranje overschakelt.
De basisscholen blijven ook in deze fase volledig open. Dus de leerlingen kunnen voltijds
naar school komen. Indien nodig kan er in bepaalde situaties (vb. een besmettingscluster in
een klas) tijdelijk overgeschakeld worden op gedeeltelijk of volledig afstandsleren.
De meeste besmettingen zijn te herleiden tot situaties buiten de schoolmuren, toch worden er
extra maatregelen getroffen die vanaf maandag 26 oktober van kracht gaan:
-

Personeelsleden basisonderwijs dragen ook buiten een mondmasker wanneer de afstand
niet kan gegarandeerd worden, behalve bij contact met kleuters.

-

Enkel essentiële derden zijn nog welkom op school.

-

In de school wordt de klas de vaste contactbubbel (vb. er wordt in klasverband gegeten).

-

Alle indoor en outdoor sportactiviteiten blijven mogelijk maar steeds in klasverband.

-

Extra-murosactiviteiten (=activiteiten die plaatsvinden buiten de schoolmuren) gaan
niet meer door met uitzondering van de zwemlessen. De verplaatsing naar het
zwembad gebeurt steeds per klasgroep. Activiteiten in de buitenlucht per klasgroep
kunnen wel nog plaatsvinden (vb. naar het park of bos gaan … ).

-

De opdracht van personeelsleden die actief zijn in verschillende scholen wordt beperkt
tot één school.

-

Het is vanaf nu verplicht om in te schrijven voor de voor- en naschoolse opvang zodat
we steeds een goed zicht hebben wie we mogen verwachten en hoe we een tijdelijke
sluiting van de opvang (bij besmetting van personeel) best opvangen.

Indien uw kind ziek is, kan het niet naar school komen. Indien uw kind in quarantaine is maar
toch ziek wordt, gelieve de school hierover te informeren zodat we een goed overzicht houden
van de situatie.
Daarnaast willen we vragen aan alle ouders en kinderen om extra hun best te doen om alle
geldende hygiënemaatregelen strikt op te volgen. Aan de ouders willen we uitdrukkelijk
melden dat het dragen van een mondmasker over neus en mond verplicht zal worden aan de
verschillende ingangszones rond de school. Indien dit niet gerespecteerd wordt, zijn boetes
niet uitgesloten.
Meer informatie over het coronavirus vind je op www.info-coronavirus.be of tel. 0800 14 689.
Zorg goed voor jezelf, voor je gezin en voor elkaar!
Vriendelijke groet,
Namens de inrichtende macht,
Ingrid Holemans
Burgemeester

