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Update Coronamaatregelen
ALGEMEEN
Beste ouders,
Op regelmatige basis komt het kernteam (bestaande uit een aantal leerkrachten en de directeur) van
onze school samen om de coronamaatregelen op te volgen. Op advies van de preventieadviseur en
in overleg met het schoolbestuur willen we jullie graag op de hoogte brengen van volgende
aanpassingen.
•

Klaslokalen verluchten
Een goede ventilatie is belangrijk. Ook tijdens de herfst- en wintermaanden zullen we onze
lokalen zo veel mogelijk verluchten.
Daarom willen we vragen om hier rekening mee te houden en ervoor te zorgen dat jullie
kinderen warm genoeg gekleed naar school komen.
De luchtkwaliteit in de lokalen zal regelmatig gecontroleerd worden met een CO2-meter.

•

Handen wassen
Maak er een gewoonte van de kinderen voor ze naar school vertrekken, thuis al eens de
handen te laten wassen. Het is best dat de leerlingen ook hun handen thuis nogmaals
wassen als ze van school terug komen.
Tijdens de herfst- en wintermaanden, wanneer het te koud is bv. bij vriesweer, laten we de
leerlingen van de lagere school, als ze toekomen ook rechtstreeks naar hun klaslokaal gaan.
De leerlingen wassen hun handen dan in de klas i.p.v. aan de wastafels op de speelplaats.
Het zal door de leerkracht aan de poort aan de leerlingen worden meegedeeld als dit het
geval is.
We merken op dat verschillende kinderen last hebben van een droge huid door het zoveel
handen wassen. Indien u dit wenst mag u met uw kind een handcrème meegeven, zodat
hij/zij dit kan aanbrengen na het handenwassen.

•

Rijen bij ophalen leerlingen
Om ’s avonds, bij het ophalen van de kinderen, de drukte aan de schoolpoort te beperken
stellen wij volgende opties voor:
- Laat uw kind met de rij meegaan richting kerk. De leerkracht zet de kinderen over aan het
zebrapad aan kapsalon Ti Sento, hier is voldoende plaats voor ouders om te wachten.
De kinderen worden ook overgezet aan het zebrapad richting borstbeeld van Kiliaan.
- Laat uw kind meegaan met de rij tot aan de Kasteelstraat. De leerkracht zet de kinderen
over aan het zebrapad op het einde van de Nieuwstraat of het zebrapad achter de hoek in
de Kasteelstraat. Ouders kunnen hier ook voldoende afstand bewaren bij het wachten.
- Uiteraard kan u ook nog steeds wachten aan de overkant van de straat voor de school.
Gelieve met uw kind duidelijk af te spreken met welke rij hij/zij mee moet gaan.
Mogen wij met aandrang vragen om een mondmasker te dragen en voldoende afstand te
houden bij het brengen en ophalen van de kinderen.
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•

Resultaten van coronatesten
Mogen wij u vragen om steeds contact op te nemen met de school indien uw kind een
coronatest moet ondergaan. Gelieve ook steeds het resultaat van deze test zo snel mogelijk
mee te delen aan de school, zowel bij een positief als een negatief resultaat.

•

Onderwijs tijdens quarantaineperiode
Veilig en verantwoord communiceren is één van de 11 ICT-kerncompetenties uit ons
onderwijs.
De leerlingen vanaf het 4de leerjaar krijgen daarom een eigen mailadres van de school.
Dit kunnen ze gebruiken om een mail te schrijven naar hun leerkracht. Binnen Google
Classroom leren de leerlingen ook taken en opdrachten op te lossen die door de leerkracht
werden klaargezet. Dit kan tijdens de les of als huiswerk. Ook tijdens een quarantaineperiode
kan de leerkracht Google Classroom gebruiken om filmpjes of opdrachten door te sturen
zodat de leerlingen niet teveel lessen moeten missen.
Na het 6de leerjaar wordt het adres onherroepelijk verwijderd! Het is dan ook belangrijk dat dit
enkel gebruikt wordt voor schoolse doeleinden.
In de lessen die volgen zullen we onze leerlingen tips geven om veilig om te springen met
alles wat ze via het internet doen.

•

CLB-chat
Indien uw kind met vragen zit betreffende corona, dan kan u terecht bij de CLB-chat
Website van de CLB-chat: https://www.clbchat.be/
Open van maandag tot donderdag van 17u tot 21u; op woensdag al vanaf 14u.

•

Contacteren van leerkrachten
Wij begrijpen dat het voor jullie als ouders niet gemakkelijk is om te communiceren met onze
leerkrachten doordat ouders tijdens de schooluren niet op school mogen komen.
Hierbij geven we u graag nog eens alle e-mailadressen van ons schoolteam door. Indien u
een specifieke vraag voor de klasleerkracht heeft, gelieve deze dan rechtstreeks aan hen te
richten via hun eigen e-mailadres.
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U kan ook steeds telefonisch contact opnemen met de school op het nummer 015 31 25 80
indien u een leerkracht wenst te spreken. De juf of meester zal u dan opbellen op een vrij
moment of na de schooluren.

Heidi Dils,
directeur

Het schoolteam

