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Beste ouder(s) 
 
Wij schakelen over naar CODE ORANJE. 
Dit houdt in dat klassen niet meer gemengd mogen worden en we zoveel mogelijk externen op 
school moeten vermijden. 
Ook heeft de Vlaamse regering beslist om de herfstvakantie te verlengen tot en met woensdag 11 
november. 
Welke aanpassingen doen wij als school en welke gevolgen heeft dat voor de kinderen en voor jullie? 

 
Welke maatregelen neemt de school na de herfstvakantie? 
BESTAANDE: 

 Speeltijden blijven hetzelfde. 

 We sluiten alle schoolpoorten. Ingang school blijft enkel mogelijk via de Molenstraat.  

 Alle personeelsleden dragen een mondmasker. De kinderen van de lagere school 
worden hiertoe niet verplicht, ook niet als ze 12 jaar zijn. 

 Bij het binnenkomen gebruiken we voor elk kind desinfecterende alcohol. 

 Tijdens de dag zijn er veel momenten om de handen te wassen met water en zeep. 

 Sanitair wordt dagelijks gepoetst en er is specifieke aandacht voor alles wat kan 
worden aangeraakt met de handen. 

EXTRA: 

 De kinderen eten voortaan in de klas (12.05 uur: leerjaar 1, 4 en 6 en om 12.30 uur: 
leerjaar 2,3 en 5) .  

 Iedereen brengt eigen drinkbus mee gevuld met water. ’s Middags mag dit een ander 
drankje zijn. Geen blikjes. Afval wordt terug mee naar huis genomen.  

 Kinderen die thuis gaan eten komen niet voor 13.00 uur terug naar de school (ingang 
Molenstraat). 

 Als kinderen ’s morgens met handschoenen binnenkomen, moeten ze de handen niet 
ontsmetten, maar houden ze de handschoenen aan tot in de klas. 

 De kinderen zullen ’s morgens om 8.30 uur terug in de rij gaan staan (uitzondering 5 
en 6, zij mogen per klas onmiddellijk zelf naar boven). 

 

Welke gevolgen heeft code oranje voor de kinderen? 

 Banken staan anders geschikt en iedereen krijgt een vaste plaats. 

 Geen middagactiviteiten. 

 Geen buitenschoolse activiteiten meer vb.  bibbezoek, zwemmen,… 

 Geen voorleesavond, maar die dag voorzien we een extra voorleesmoment in de klas. 

 Kleedkamers na elke klas poetsen is niet mogelijk. We vragen daarom dat de 
kinderen sportieve kledij dragen op de dag dat ze turnen hebben. (lj 1-2-3 op 
maandag en vrijdag, leerjaar 4-5-6 op dinsdag en donderdag). 

 Logo/kine op school: we willen deze zorg echt blijven aanbieden. Dit zal doorgaan in 
onze refters, afgescheiden van de klaslokalen. 
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Welke gevolgen heeft code oranje voor de ouders? 

 We proberen zoveel mogelijk externen op school te weren om zo het virus buiten de 
schoolomgeving te houden. 
- digitale oudercontacten  
- openklasdag eerste leerjaar op 18 november gaat niet door 
- geen ochtendlezen, kriebelteam of decoratieteam 
 

Ook al zien we elkaar niet fysiek, toch is het belangrijk om tijdig de school in te lichten moesten er 
problemen zijn. Er zijn genoeg mogelijkheden om de klasleerkracht  of school te bereiken 
(telefonisch, via mail, via de klasagenda, een briefje,…) 
 
Hoe werk je als ouder mee aan de veiligheid op school? 

 Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt. 

 Kom niet op het terrein van de school: niet in de gangen, niet in de klas en niet op de 
speelplaats. 

 Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen. 

 Blijf niet praten aan de schoolpoort.  
 

Wat als je kind ziek is?  

 Zieke kinderen moeten thuisblijven. Breng de school hier telkens van op de hoogte. 

 Is iemand van je gezin mogelijk besmet met corona of heeft iemand van je gezin 
corona? Neem zo snel mogelijk contact op met de school. 

 Behoort je kind tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan 
beslist de behandelende dokter of je kind de lessen op school kan volgen of verder 
thuis blijft leren. 

 Behoort iemand van je gezin tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte 
immuniteit? Dan mag je kind de lessen op school volgen. Tenzij de behandelende 
arts anders oordeelt. 

 Wordt je kind ziek op school? Dan zetten we hem/haar in een apart lokaal. We 
vragen je dan om je kind zo snel mogelijk te komen halen.  Neem daarna telefonisch 
contact op met de huisarts.  

 

Wat gebeurt er als een personeelslid of kind op school besmet is met corona?  

 Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) doet een contactonderzoek en neemt 
de gepaste maatregelen. 
Het CLB onderzoekt met wie de besmette persoon contact had. Hoe lang en hoe 
intens was het contact? Dat bepaalt of het om een hoog risico contact of laag risico 
contact gaat. 

 Als school zullen wij de gepaste maatregelen nemen en de juiste communicatie doen 
naar ouders. We volgen hiervoor de adviezen van het CLB en we zullen ten allen tijde 
de privacy respecteren. 

 
Heb je vragen, aarzel niet om contact op te nemen met de school. 
 
Met vriendelijke groeten 
Bie Fransen en heel het schoolteam  
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