CORONA UPDATE 30.10.2020
Na herfstvakantie (donderdag 12 november)
fase oranje

Beste ouder
Alle onderwijsniveaus schakelen na de herfstvakantie (donderdag 12 november) naar code oranje.
Tegelijkertijd werden de bestaande draaiboeken verfijnd op basis van nieuwe virologische en pedagogische
inzichten, en met het oog op praktische haalbaarheid en het welzijn van de leerlingen en het
onderwijspersoneel. 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.
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Waarom wordt er nu toch beslist om alle leerlingen voltijds op school te houden?
De veiligheidsmaatregelen op school zorgen ervoor dat het virus zich minder kan verspreiden:
- handen wassen, verwijdert de mogelijke virusdeeltjes op de huid;
- door afstand te houden, vallen de druppels op de grond;
- door maskers te dragen, kunnen druppels en microdruppels zich niet verspreiden;
- ventileren verdunt en verdampt mogelijke microdruppels.
Het CLB toont bovendien aan dat de meeste besmettingen te herleiden zijn tot situaties buiten de
schoolmuren.
Voor het welbevinden van leerlingen is het beter om op school les te krijgen.
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 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.
+ 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.
Leerlingen aan het schoolhekken
Kleuterstroom:
+ Worden vanaf 08.15 op school verwacht
+ Oudste kleuters kunnen afscheid nemen van hun ouders in het sas
+ Toezichthoudende leraar zorgt voor handgel
+ Wie handschoenen draagt reinigt zijn handjes grondig in de kleuterklas
+ Jongste kleuters en hun ouders volgen vanaf 08.15 uur het kleutertraject tot aan de klas waar de
kleuterleidster de kinderen opwacht, kort afscheid, respecteer onderlinge afstand!
+ Na schooltijd kunnen ouders hun kind tot 15.40 uur, via dezelfde kleuterstroom, ophalen op hun
wachtplaats. Respecteer de spelregels!
Lagere schoolstroom:
+ welkom vanaf 08.00 uur, eigen toegang, vanaf 08.15 uur naar de klas (zonder ouders!)
+ ouders nemen afscheid aan het schoolhek
+ leerlingen gebruiken kiosk om zelfstandig handen te reinigen
+ wie handschoenen draagt doet dit bij het betreden van de klas
+ Na schooltijd wachten de ouders hun kinderen op buiten in het sas
Wat met voor- en naschoolse opvang?
Voor- en naschoolse opvang wordt georganiseerd door de school volgens de veiligheidsvoorschriften:
+ Kinderen worden naar gewoonte rechtstreeks naar opvang (Nieuwstraat) gebracht (tussen 07.00 en 08.00
uur).
+ Kinderen moeten geen afstand houden van elkaar.
+ Volwassenen houden wel afstand van elkaar (personeel onderling, personen die de kinderen
brengen/ophalen).
+ Kinderen moeten geen mondmasker dragen.
+ Volwassenen dragen een mondmasker bij contacten met andere volwassenen en leerlingen ouder dan 6
jaar, als de afstand niet gegarandeerd kan worden.
+ De kinderen mogen gebruik maken van speeltuigen en speelgoed in openlucht, op voorwaarde dat ze
voor en na het spelen de handen wassen. De toestellen hoeven na gebruik niet gereinigd te worden.
+ Laat kinderen zoveel mogelijk brengen en ophalen door dezelfde persoon.
+ Afhalen van de kinderen via het schoolhekken Trapstraat (vanaf 16 uur).
+ Ouders dragen een mondmasker wanneer ze hun kind brengen en ophalen.
Wat met corona attesten voor ouders?
Bede om zo veel mogelijk de kinderen thuis op te vangen en contact met anderen vermijden. Opvang bij

grootouders en bij mensen uit risicogroepen wordt afgeraden. Ouders die verlof moeten nemen om hun kind
op te vangen ten gevolge van de sluiting van de school kunnen daarvoor een beroep doen op het stelsel
van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. En dat voor de periode van 1 oktober tot en met 31
december 2020. De sluiting van de school moet het gevolg zijn van een maatregel om de verspreiding van
het coronavirus te beperken. De beslissing om de herfstvakantie te verlengen met twee dagen valt
daaronder. Wie hiervoor een attest ‘sluiting corona’ nodig heeft omdat de werkgever dit vraagt kan dit
aanvragen info@kbz.be
Vakantietaken
Naast de zorg voor extra opvang van de kinderen (liefst niet bij grootouders!) blijft ontegensprekelijk de
bezorgdheid voor de schoolse vorderingen. Onze leraars geven dan ook extra vakantiewerk op maat mee
(zie rapport!). Geen nieuwe leerstof of een berg werk maar doelgerichte herhalingsoefeningen om mee aan
de slag te gaan.
Instapdatum kleuters?
De instapdatum na de herfstvakantie was voorzien op 9 november. Door de verlenging van de herfstvakantie
wordt dat nu 12 november. Kinderen die op 12 november 2,5 jaar zijn, mogen dus instappen. Dat betekent
dat ook kinderen die op 10, 11 of 12 mei 2018 geboren zijn, mogen instappen.
Meer informatie? Crisistelefoon 09/3600596 of emailcontact via info@kbz.be of www.kbz.be
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