
       EXTRA INFORMATIE BIJ DE BRIEF HEROPSTART VOOR 5de JAREN + ABO 
       EN VERVOLG PRE-TEACHING VOOR DE ANDERE LEERJAREN 
 

Hoe houden we de school veilig? 
De veiligheid van onze leerlingen en ons personeel is het belangrijkste. Door 
een combinatie van maatregelen zorgen we voor een zo veilig mogelijke 
schoolomgeving.  

 Vaste groepen (contactbubbels): de groepen blijven zo veel 
mogelijk dezelfde. De leerlingen krijgen een vaste plaats in een vast 

lokaal (ook voor praktijk proberen we dit zo goed mogelijk). De 
verschillende groepen hebben geen contact met elkaar.  

 Aparte speeltijden en lunchpauzes: elke groep leerlingen gaan niet 

allemaal op hetzelfde moment verpauzen op de speelplaats. De 
leerlingen die les volgen kunnen ook niet blijven eten op de school.   

Zo vermijden we contact tussen de verschillende groepen. 
 Afstand houden (1,5 meter): de leraars en leerlingen houden 

voldoende afstand van elkaar. In de klas, de gangen en op de 

speelplaats. De leerlingen krijgen les in kleinere groepen (maximaal 14 
leerlingen).  

 Mondmaskers: de leerlingen dragen een mondmasker. De leraren 
dragen een mondmasker of geven les achter een glazen wand. 
De school zorgt voor deze mondmaskers. De lln. kan ze niet meenemen 

naar huis. Voor de verplaatsing openbaar vervoer moet de lln. een 
mondmasker van thuis meebrengen!  

 Netheid: leraars en leerlingen moeten vaak hun handen wassen of 
ontsmetten met handgel. Ook deze is aanwezig op de school. De 
lokalen worden regelmatig verlucht. De school maakt de lokalen 

grondig schoon en desinfecteert gebruikt materiaal. 
 

WE DOEN ER ALLES AAN OM HET VEILIG TE HOUDEN OP DE 
SCHOOL. 

 

Hoe werk je als ouder mee aan veiligheid op school? 
 Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt. 

 Zet je kind af of haal het op aan de ingang of uitgang van de school 
(zie de start- en einduren hierboven vernoemd).  

 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 ingang of uitgang.  
 Wil je praten met iemand van het schoolteam. Maak dan een afspraak 

via telefoon of via mail op het nr. 02/363 09 85. 
 De leerlingen komen binnen via de hoofdingang of via ingang 

fietsenberging en komen onmiddellijk naar de speelplaats BuSO. Zij 

blijven niet hangen op de speelplaats van de tech. school. 
 

Wat als je kind ziek is?  
 Zieke kinderen moeten thuisblijven. 
 Is iemand van je gezin mogelijk besmet met corona of heeft iemand 

van je gezin corona? Dan moet je kind 14 dagen thuisblijven. Meer 
informatie over de procedure:  https://covid-

19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_NL.pdf 

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_NL.pdf
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_NL.pdf


 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 het in een apart lokaal. 
We vragen je dan om ONMIDDELLIJK je kind af te halen.  Neem daarna 

telefonisch contact op met de huisarts. Die zal beslissen of je kind moet 
getest worden.  

 

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

 De besmette persoon krijgt de nodige verzorging. 
 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. 
 Is je kind een hoog risico contact van de besmette persoon? Dan moet 

je kind 14 dagen thuisblijven. Neem twee keer per dag de temperatuur 
van je kind. Krijgt je kind ziektesymptomen dan moet je de huisarts 
telefonisch contacteren.     

 Is je kind een laag risico contact van de besmette persoon? Dan mag je 
kind naar school blijven gaan. Laat je kind buitenshuis een stoffen 

mondmasker dragen. Je kind moet ook 1,5 meter afstand houden van 
andere personen.  Beperk extra sociale contacten en verplaatsingen. 
Krijgt je kind ziektesymptomen dan moet je de huisarts telefonisch 

contacteren.    
 Word je niet gecontacteerd door het CLB? Dan mag je kind verder naar 

school blijven gaan.  
 Een personeelslid dat ziek wordt op school, vragen we om naar huis te 

gaan en om de huisarts telefonisch te contacteren.  

 
 

     Wat gebeurt er als de jongere niet luistert naar de richtlijnen op de 
     school en hierdoor anderen in gevaar brengt? Wat gebeurt er als de 
     jongere ontoelaatbaar verbaal en/of fysisch gedrag vertoont (in de 

     les of in opvang?  
 

 We vragen je dan om ONMIDDELLIJK je kind af te halen. In extreme 
gevallen kan de politie opgeroepen worden. Mogelijks volgt er een 
preventieve schorsing uitgesproken door directie. 

Deze maatregel wordt genomen opdat alle aanwezigen op de school 
zich veilig en beschermd zou voelen. 

Maar hopelijk komt het in deze situatie niet zo ver.  
 
 

Hoe wordt de opvang georganiseerd? 
 Welke kinderen vangen we op? 



Uiteraard zal opvang voor werkende ouders wellicht meer in de lagere 

school van toepassing zijn en eerder uitzondering in het secundair 
vanwege de leeftijd. 

Daarom is de opvang waar we voorrang geven in onze school deze 
waar we zelf contact leggen naar lln./ouders waarvan wij denken 
dat het aangewezen is dat de jongere af en toe naar de opvang komt. 

Dit kan om verschillende redenen zijn. 
Nadien (prior 2) bekijkt de school of er plaats is voor jongeren (14 of 

jonger dan 14 jaar) wiens (plus-pleeg-)ouders beiden niet thuis 
werken. Dit kan in de cruciale sector of in een andere sector zijn. 
Om praktische reden wordt gevraagd dat de ouders ten laatste op 

vrijdagmorgen voor aanvang van de volgende schoolweek bellen naar 
de school met de vraag tot mogelijke opvang op het nr. 02/363 09 85 

en vragen naar mevr. Vanessa of de directeur.  
 

 De leerlingen in de opvang blijven verder nieuwe leerstof krijgen, net 

zoals hun klasgenoten die thuis leren. 
 We zorgen voor een veilige opvang. We gebruiken overal dezelfde 

maatregelen (zie boven).  
 De groepjes van leerlingen in de opvang hebben geen contact met de 

groepjes leerlingen die les krijgen op school.  
 Men brengt eigen lunchpakket en water mee naar de school.  
 Ook hier gelden de regels van naleven van alle richtlijnen. Bij 

tegendraads gedrag en/of het in gevaar brengen van de anderen op 
school, kan de opvang geweigerd worden en kunnen sancties volgen. 

 De opvang is er zeker niet om elkaar terug te zien!   
 

De leerlingen van het 5de jaar nemen niet de schoolbus. Mocht het 

nodig zijn om de schoolbussen te laten rijden (opvang), zorgen we ook 
hier voor de nodige veiligheid.  

 De leerlingen zitten geschrankt op de bus, 1 leerling per rij. 
 Als dat kan, dragen de leerlingen een mondmasker op de bus. Ze doen 

het mondmasker dan op voor ze instappen.  

 De chauffeur en de busbegeleider dragen minimaal een mondmasker. 
 Het is mogelijk dat we niet alle ritten kunnen laten opstarten. 

 
 

Hoe bereid je als ouder je kind voor?  

 Praat met de jongere. Stel het gerust dat het weer veilig naar school 
kan. Zit je kind in een leerjaar dat nog niet terug naar school mag? Leg 

dan uit waarom dat nu nog niet kan. 
 Bereid hem/haar voor: via welke weg neemt hij/zij naar school, wat 

moet men doen op de bus, tram of trein, hoe draagt hij/zij veilig een 

mondmasker (zie op: https://www.info-
coronavirus.be/nl/mondmasker)? 

 Is het moeilijk om opnieuw naar school te gaan? Neem contact op met 
de heer Wim (schoolvervoer) op het nr. 02/363 09 85. Samen kunnen 
jullie oplossingen bespreken.  

  
 

Hoe kan je je kind helpen om te leren?  
Voor de jongeren die nog thuis les volgen en taken krijgen, enkele tips:    

https://www.info-coronavirus.be/nl/mondmasker
https://www.info-coronavirus.be/nl/mondmasker


 Blijf in de buurt om vragen te beantwoorden.  

 Wanneer kan je kind werken voor school? Maak samen een plan op.  
 Maak voldoende tijd om te ontspannen, ook voor jezelf.  

 Gaat het moeilijk om thuis te leren? Neem contact op met de 
klasleraar. Samen kunnen jullie oplossingen bespreken.  

We weten dat het niet gemakkelijk is. Je doet wat je kan, dat is meer dan 

voldoende.   
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