CORONAMAATREGELEN
CODE ORANJE
Beste ouder
Het basis- en het secundair onderwijs schakelen over van code geel naar
code oranje. De scholen blijven volledig open. De leerlingen kunnen
voltijds naar school blijven komen. 
Hieronder een overzicht van de maatregelen die voor jullie, als ouder, van
belang zijn.
Het team werkte ook een globaal plan van aanpak uit voor als kinderen preventief thuis moeten
blijven omdat een gezinslid corona heeft (quarantaine).
______________________________________________________________________________
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Wijzigingen code oranje
Niets nieuws onder de herfstzon
Wat zijn hoog en laag risicocontacten
Wat als …
o Je kind of een gezinslid ziek wordt
o Een kleuterklas in quarantaine moet
o Enkele leerlingen lager in quarantaine moeten
Communicatie bij ‘vermoedelijke’ besmetting
Bibliotheek op de middag
En tot slot
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WIJZIGINGEN CODE ORANJE
Timing

Vanaf maandag 26 okt. schakelen we over op code oranje.
Dit blijft geldig na de verlegnde herfstvakantie.

Uitstappen

Alle activiteiten buiten de schoolmuren worden (tot aan de
kerstvakantie?) opgeschort: bijv. kinderboerderij, film- en
toneelvoorstellingen, wandeling met gids in bos, …)
-In de eetzaal
-Warm of eigen picknick
-Geen eigen drankjes: wel water of soep
-In de eigen klas onder toezicht van de leerkracht
-Enkel eigen picknick vanaf maandag 26 okt.!!!!!
-Geen eigen drankjes: wel water of soep
-Digitaal
-Rondleiding enkel als er geen kinderen meer zijn
-Het zwemmen wordt voorlopig afgelast. Alle klassen krijgen 2 uur LO op
school

Middageten kleuter
Middageten lager
Inschrijvingen
LO

NIETS NIEUWS ONDER DE HERFSTZON
Basisregels blijven …
Laat ons goed voor
elkaar zorgen.
Social Distancing
(1,5 m) bij kleuters
Social distancing
(1,5 m) bij
leerlingen lager
Mondmaskers

-Handen wassen (of ontsmetten)
-Social distancing: 1,5 m
-Mondmaskers
-Ventileren
-wel tussen volwassenen.
-niet tussen personeel en kleuters
-niet tussen kleuters onderling
-wel tussen volwassenen.
-wel tussen personeel en leerlingen.
-niet tussen leerlingen.
-Wanneer de afstand niet kan gegarandeerd worden, behalve bij contact

met kleuters
-Leerkracht lager: niet vooraan in de klas op 1,5 m van leerlingen of
collega
-Zwemmen gaat gewoon door
-Alle indoor en outdoor sportactiviteiten blijven
mogelijk

LO

Ouders op school
Derden op school
Speelplaatsen
Naschoolse
activiteiten /
Opvang / Studie
Kinderen afzetten

Kinderen ophalen

Op de middag naar
huis?

-Ouders waren, zijn welkom op school … alleen nu nog steeds even niet.
-Oudercontacten gebeuren (zoveel mogelijk) digitaal
-Enkel essentiële derden worden toegelaten (CLB, Ondersteuners,
stagiairs, …).
-Normale werking
-Gaan gewoon door
-Lager via fietsenbergplaats
-Kleuter

Kleuters van P/K1: via blauwe deur naar de klas (tussen 8.10 u
.en 8.30 u.)
o Rechts houden in de gang
o Mondmasker aan
o Handen ontsmetten als je binnenkomt
o We blijven ervoor kiezen dat onze kleinste pagadders tot
aan de klasdeur kunnen gebracht worden. Toch even
herhalen: kleuter afgeven aan de klasdeur en
onmiddellijk terug vertrekken a.u.b.. Alleen zo
kunnen we dit verderzetten!

Anderen: via hekken speelplaats kleuter
Lager: via hellend vlak aan het meeting point
Kleuter:

Klassen Veerle (July), Birthe, Anouchka: afhalen aan blauwe deur

Klassen Ann, Sabine, Stien (July): via meeting point
-Terug vanaf 13 u.
-Kleuter via blauwe deur en eetzaal
-Lager via eigen speelplaats

WAT ZIJN HOOG EN LAAG RISICOCONTACTEN
Naargelang het risico op besmetting, worden contacten in 2 groepen verdeeld met verschillende
maatregelen per leeftijd en onderwijsniveau.




Kleuter
o Als een kleuter positief is, worden alle kinderen in de klas, evenals de leerkracht,
beschouwd als contactpersonen met een laag risico.
o Als de kleuterjuf positief test

worden alle kinderen in de klas beschouwd als contactpersonen met een
hoog risico gezien de kleuterleerkracht geen afstand bewaart met de
kinderen en geen mondmasker draagt.

Idem voor alle kleuters met wie de juf fysiek contact had bijv. tijdens de
speeltijd.
Lager
o Als een kind in het lager onderwijs positief test, worden alle kinderen in de klas,
evenals de leerkracht, beschouwd als contactpersonen met een laag risico.
o Als de leerkracht positief test, worden alle kinderen in de klas ook beschouwd als
contactpersonen met een laag risico op voorwaarde dat

de leerlingen in het klaslokaal niet langer dan 15 minuten contact hadden
op een afstand van minder dan 1,5 meter met de leerkracht zonder
mondmasker (op mond en neus)

er geen nauw rechtstreeks fysiek contact was tussen de leerkracht en de
leerlingen.

WAT ALS …
WAT ALS … JE KIND OF EEN GEZINSLID ZIEK IS


Hou je kind thuis als het ziek is! Zie ook de bijlage.



Verwittig de school telefonisch (050 39 45 93) of stuur een mail naar de leerkracht
Als een gezinslid getest wordt op corona, hoeft je kind niet thuis te blijven tot het
testresultaat gekend is. Tenzij het zelf al wat ziekjes is natuurlijk.

WAT ALS … EEN KLEUTERKLAS IN QUARANTAINE MOET



Kleuterjuf ziek = hoog risicocontact = kleuterklas in quarantaine
Geen verplichte opdrachten voor de kinderen.
o Geen MEET-sessies
o Wekelijks worden enkele suggesties gestuurd naar de ouders

WAT ALS … ENKELE LEERLINGEN LAGER IN QUARANTAINE MOETEN




L1 – L6
o Werkboeken, handboeken, … worden thuis bezorgd.
o Leerkracht neemt contact op: wiskunde- en taalles (of een stuk ervan) kunnen
thuis meegevolgd worden via google MEET.
Extra voor L1
o Het kind in quarantaine wordt dagelijks 30 min. à een uur individueel begeleid
(google MEET) door de juf of meester.

COMMUNICATIE BIJ (VERMOEDELIJKE) BESMETTING
Leerlingen en personeelsleden kunnen in de komende periode wel eens besmet worden met het
coronavirus.



Breng de school en/of de leerkracht van je kind direct op de hoogte. Je kan
anne.dierickx@baslos.be meteen in CC zetten



We bespreken met het CLB welke maatregelen en communicatie er nodig zijn



Enkel indien een personeelslid besmet zou zijn, zullen wij de ouders van de betreffende
klas contacteren met de nodige uitleg en richtlijnen. Als een leerling besmet is, doen we
dat enkel als dit impact heeft op de andere kinderen.
Als personeelsleden of leerlingen preventief in quarantaine zijn, in afwachting van de
testresultaten, worden de ouders nog niet gecontacteerd.
We volgen hierbij de adviezen van het CLB.

BIBLIOTHEEK OP DE MIDDAG –CODE ORANJE


Carine komt extra. Dankjewel!
Donderdag

Vrijdag

12.45 u.
12.15 u.
12.45 u.



Afwisselend
L3
L6
Afwisselend
L4
L5
L2

L1 voorlopig niet

EN TOT SLOT …
We zijn alvast blij dat alles (voor de kinderen) zo normaal mogelijk blijft verlopen.
Toch vragen sommige maatregelen weer extra inspanningen. We hopen dat we, door het volgen
van de maatregelen, binnen enkele maanden positiever
nieuws kunnen brengen.
Zorg ondertussen goed voor jezelf, je kind(eren), je
familie, je collega’s, …
Met vriendelijke groeten
Anne & team

