
  

 

 

 

 

 

 

CORONA UPDATE 18.12.2020 

Extra nieuwsbrief over coronamaatregelen 

verder fase oranje, minstens tot vrijdag 15 januari  

 

Beste ouder  

Samen met de onderwijspartners en in overleg met de virologen heeft onderwijsminister Ben Weyts beslist dat 

de huidige coronamaatregelen voor het onderwijs van kracht blijven tot en met vrijdag 15 januari 2021. 

Concreet blijven basisonderwijs en secundair onderwijs na de kerstvakantie tot nader order in pandemiefase 

oranje. Uiteraard volgen we samen de actualiteit op en zullen niet nalaten verder te berichten. 

Om besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen, worden in het basisonderwijs alle buitenschoolse 

activiteiten opgeschort. Daarnaast wordt de aanwezigheid van bezoekers en andere buitenstaanders op 

school zoveel mogelijk beperkt. In de refter krijgen kinderen bovendien vaste plaatsen. 

Johan Meirhaeghe   Marc De Groote 

Veiligheidsadviseur   directeur 

 

 

Waarom is verlenging nodig? 

CLB-cijfers én de praktijk tonen dat het virus aanwezig blijft in scholen, maar bronnen vooral buiten de school 

liggen. Als besmettingen in de brede maatschappij nog talrijk zijn, raken onvermijdelijk ook personeelsleden 

en leerlingen besmet. 

Om een verdere daling van de cijfers in Vlaanderen in te zetten, is volgens virologen een verlenging van de 

huidige maatregelen in onderwijs nodig, ook na de 14-daagse time-outperiode die de kerstvakantie met zich 

meebrengt.  

Het effect van de eindejaarsfeesten op de cijfers kennen we nog niet. Hoe dan ook is het cruciaal dat we 

tijdens de vakantie met z’n allen de regels volhouden. Motiveer je team, leerlingen en hun ouders. 

 

Mogen ouders nog op school komen? 

 

Vanaf fase oranje (matig risico) en fase 

rood (hoog risico) wordt 

de aanwezigheid van ouders op 

school vermeden. 

 

Er wordt verwacht dat ouders hun 

kinderen aan de poort afzetten en weer 

ophalen (oudere kleuters en lagere 

school). 

 

 



In een aantal gevallen kunnen ouders wel op school komen: 

+   De ouders van onze jongste kleuters die een begeleiding 

noodzakelijk achten kunnen via de afgebakende kleutertoegang 

hun kleuter(s) naar de wachtplaats(en) brengen vanaf 08.15-08.30, 

ophalen 12.05-12.20, brengen 13.15-13.30 en ophalen 15.25-15.40). 

Steeds afstand van 1,5m respecteren, mondmasker dragen en 

keuvelen vermijden! 

 

+   Wanneer je een vraag of probleem hebt, neem dan zeker 

contact op met de school. De school bekijkt of het noodzakelijk is 

om een overleg te houden op school. Dit gebeurt dan steeds na 

schooltijd: na 16 uur. 

+ In fase oranje kunnen (groot)ouders niet meehelpen op school (bv. klusjes, voorleesouders, activiteit van 

het oudercomité). Als hulp op school door ouders noodzakelijk zou zijn gebeurt dit bij voorkeur wanneer er 

geen les is. Ouders die op school helpen, respecteren de algemene veiligheidsmaatregelen die voor de 

bredere samenleving gelden.  

 

 

Verjaardagen 

 

Ook in coronamodus schenken we aandacht aan de verjaardag van uw kind! Daar horen nu geen snoep, 

gebakjes of geschenkjes bij. Wij vragen uitdrukkelijk om snoep, taart, voorverpakte koekjes, geschenkjes … 

achterwege te laten. Een geschenkbon voor de klas kan altijd, maar is uiteraard vrijblijvend! Ook een 

aankoop voor de klas kan altijd: b.v. een boekje voor de klasbib (lijst beschikbaar bij de leraar), zachte ballen 

e.d. zijn dankbare kindvriendelijke verrassingen. 

 

 

Instapdatum kleuters?  

De instapdatum van het voorjaar blijven zoals voorzien:  4 januari, 1 februari en 22 februari 2021. Kinderen die 

op 12 november 2,5 jaar zijn, mogen dus instappen.  

 

Meer informatie?  Crisistelefoon 09/3600596 of emailcontact via info@kbz.be of www.kbz.be 

 

Marc De Groote 

directeur 

http://clickmail.katholiekonderwijs.vlaanderen/track/click/30700990/katholiekonderwijs.vlaanderen?p=eyJzIjoiMXFjdUlRWDhPMWRRU0RLQUJpdXlmR2k2NVdvIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDcwMDk5MCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL2thdGhvbGlla29uZGVyd2lqcy52bGFhbmRlcmVuXFxcL25pZXV3c1xcXC9pbnN0YXBkYXR1bS1rbGV1dGVycz91dG1fY2FtcGFpZ249QWxnZW1lbmUgTmlldXdzYnJpZWYmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPXRyYW5zYWN0aW9uYWwmbmV3c2l0ZW09Yzk1ZjZmYjgtOGQ4My00OTJkLWFkM2YtMTZjOTgzYmEyMDNhXCIsXCJpZFwiOlwiYzZkNGFjZDE4NWY0NDg3MGIwZTEyODU4MzQ1NDA0MzVcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCIzNDcyZDlkMjg0MTc1ZjdkM2JiMmEyOGZlZmEzYzdlNjYxMDBhZGVhXCJdfSJ9
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