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BASISONDERWIJS IN ONS LAND NAAR CODE ORANJE
Beste ouder(s)
Zoals je wellicht al vernam via de media wordt het veiligheidsniveau voor basis- en secundair onderwijs
opgeschaald van code geel naar code oranje. Uiteraard heeft dit ook voor onze school een aantal gevolgen.
Werking van de scholen
Alle basisscholen en secundaire scholen blijven open, ook in code rood. Alleen wanneer de omstandigheden
dat vereisen (bijvoorbeeld te veel zieke leerkrachten) kan het schoolbestuur beslissen om de school te
sluiten.
Middagmalen
-

We blijven warme maaltijden aanbieden zolang dit toegelaten is en zolang dit binnen onze school
haalbaar blijft. Bij code rood worden warme maaltijden op school verboden.
In de refter is er geen wijziging voor de kleuterklassen. Alles blijft bij het oude.
Voor de lagere klassen treffen we volgende maatregelen:
 De leerlingen die een warme maaltijd gebruiken, eten in de refter in klasgroepen.
De klasgroepen worden verdeeld over de refter op veilige afstand van elkaar.
 De leerlingen die boterhammen eten, kunnen die opsmullen in de klas bij de klasleerkracht. Deze
leerlingen kunnen echter geen soep bekomen bij de maaltijden. Zij brengen bij voorkeur zelf een
drankje mee.
 Het eerste leerjaar (ook de kinderen die boterhammen eten) sluit aan bij de kleuterklassen, in een
afzonderlijke groep, op veilige afstand van de kleuters.

Volwassenen op school
-

De draaiboeken leggen ons op om de aanwezigheid van ouders op school strikt te vermijden.
Essentiële derden (logopedisten, ondersteuners, nascholers, stagiairs, inspectie, …) zijn toegelaten.
Andere derden (niet dringende leveringen, …) worden niet toegelaten.

Schooluitstappen
-

Zolang we ons in code oranje bevinden, worden alle schooluitstappen opgeschort.

Lessen lichamelijke opvoeding
-

Voor onze leerlingen blijven de lessen, zowel in- als outdoor, gewoon doorgaan.
In fase oranje mogen ook de zwemlessen blijven doorgaan. De verplaatsing naar het zwembad is een
uitzondering op de afspraak rond de schooluitstappen.

We zijn ervan overtuigd dat we ook deze keer op ieders begrip kunnen rekenen. Alleen samen houden we
corona buiten onze school.
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