CORONA-update:
Belangrijke wijziging vanaf 29 november:
NIEUWE MAATREGELEN:
1) VERMIJDEN VAN HET MENGEN VAN KLASGROEPEN:
- In de refter: eten in klasgroepen én elk kind krijgt z’n vaste plaats.
De maaltijden blijven n de refter doorgaan, maar de klassen worden zoveel
mogelijk samen geplaatst.
- Voor- en naschoolse opvang: we proberen de opvang sowieso zoveel
mogelijk buiten te organiseren, maar als dit toch indoor moet doorgaan, dan
proberen we de kinderen te groeperen per klas.
- Op de speelplaats: in openlucht spelen is veiliger, maar ook op de speelplaats
proberen we in onze klasbubbels te spelen. Er worden wel géén fysieke
indelingen van de speelplaats gemaakt.
- Sportnamiddagen: de sportnamiddagen (dinsdagnamiddag) worden telkens
georganiseerd met 1 klas van afdeling Outrijve én 1 klas van afdeling Kerkhove.
Dit blijft zo, maar ook hier proberen we de activiteiten zo te regelen dat er
weinig tot geen menging van de groepen is.
2) EXTRA-MUROSACTIVITEITEN:
- Extra-murosactiviteiten met overnachting mogen voorlopig niet.
- Voor eendaagse uitstappen moeten de regels uit de samenleving gevolgd
worden.
3) EXTERNEN OP SCHOOL:
- De aanwezigheid van externen (ook ouders) op school wordt strikt beperkt.
Externen dragen verplicht een mondmasker.
- Enkel activiteiten die nodig zijn om de leerplandoelstellingen te bereiken
kunnen doorgaan.
- Sinterklaas op school kan, maar zonder andere externen.
4) Test- en tracingstrategie:
- CLB’s blijven inzetten op het contactonderzoek.
- Voortaan treedt vanaf 3 besmettingen de noodremprocedure in werking.
De CLB-arts oordeelt dan of het over een clusterbesmetting gaat en plaatst in dat
geval de hele klas in quarantaine.
5) OOK NOG DE MONDMASKERPLICHT BLIJFT NOG STEEDS GELDEN:
- Leerlingen vanaf het 5e leerjaar dragen een mondmasker in de klas. Als
er stilzitten, dan kan het mondmasker in de klas enkel afgezet worden:
* als er voldoende ventilatie is én
* als ze op anderhalve meter van elkaar zitten.
- personeelsleden: dragen steeds een mondmasker als ze geen afstand kunnen
houden, dus ook wanneer ze rondlopen in de klas.
- (groot)ouders dragen (liefst) ook een mondmasker in de schoolomgeving.

