
MONDMASKER 

• Personeelsleden van alle leerjaren dragen een mondmasker als ze geen afstand 

kunnen houden, dus ook wanneer ze rondlopen in de klas. 

• Leerlingen van L5 en L6  dragen in binnenruimtes steeds een mondmasker.  Als 

school zullen (moeten) wij hier extra op toezien maar net zoals de vorige keer doen 

we dit met het nodige gezonde verstand.  

• · Ouders dragen een mondmasker bij het brengen en halen van hun kinderen en 

wanneer ze de school betreden. 

QUARANTAINEMAATREGELEN:  

• Voortaan treedt vanaf 3 besmettingen per klas in een periode van 7 kalenderda-

gen de noodremprocedure(=klas niet naar school) in werking. De CLB-arts oordeelt 

of het al dan niet over een clusterbesmetting gaat en plaatst desgevallend de hele 

klas in quarantaine. 

Breng steeds de school op de hoogte. 

• Wanneer uw kind positief testte op een PCR test verwittig je de directie en de klas-

leerkracht via smartschool.  Stuur ook het doktersattest (of het quarantaine attest) 

door via smartschool. 

• Wanneer uw kind in quarantaine moet door een hoog risico contact verwittig je de 

directie en klasleerkracht via smartschool.  Stuur ook het afwezigheidsattest mee. 

VENTILEREN: 

• Ramen van de klaslokalen worden gedurende de ganse dag op een kier gezet 

(kipstand). 

Voorzie in extra warme kledij voor de kinderen. 



MIDDAGPAUZE: 
Extra aandacht bij het gebruik van de eetzaal.  In functie van contact tracing blijft het ook aan-

gewezen om leerlingen een vaste plaats toe te wijzen. 

 

• De kleuters die op school blijven, eten allen samen. 

• De lagere schoolkinderen die op school blijven, worden in twee grote groepen gesplitst. 

• Eén groep voor de kinderen die boterhammen eten.  Deze eten in de turnzaal. 

• Eén groep voor de kinderen die warm eten.  Deze eten in de eetzaal. 

• In beide groepen gaan de kinderen in hun klasbubbel aan tafel zitten.  De tafels staan op 

voldoende afstand van elkaar. 

• De kinderen die warm eten gaan om beurt in hun klasbubbel om hun maaltijd.  

Tot slot, stuur geen zieke kinderen of kinderen met ziektesymptomen naar school.  Bij twijfel 

contacteer jouw huisarts. 

Bij het vaststellen van ziektesymptomen bij aanwezige kinderen op school, worden deze kin-

deren uit de groep gehaald.  Daarna worden de ouders gecontacteerd om het kind onmiddellijk 

van school af te halen. 
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