Beste ouders

Hij is er, de coronabarometer voor het onderwijs, hieronder kan je een overzicht vinden van de barometer en de opbouw ervan.
Helemaal onderaan de brief vind je de maatregelen van kracht nu, in code rood, specifiek voor onze school!
Wij hopen heel snel naar code oranje te kunnen gaan.
Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts en de onderwijspartners hebben een coronabarometer voor de scholen goedgekeurd. Deze barometer wil de maatregelen in het
onderwijs meer transparant en meer voorspelbaar maken. De barometer werkt met vier kleurcodes (groen – geel – oranje – rood). Elke kleur is gekoppeld aan een
basispakket van maatregelen rond bijvoorbeeld ventilatie, verluchting en afstand. Deze maatregelen vormen het uitgangspunt om over te schakelen naar een andere
kleurcode, onderwijs schakelt steeds mee wanneer de samenleving naar een andere code overschakelt. Afhankelijk van de situatie of wijzigende wetenschappelijke inzichten
kunnen ze bijgestuurd worden of aangevuld met extra maatregelen.
Het recht op leren van alle kinderen en jongeren is altijd de eerste prioriteit. Toch is een evenwicht tussen veiligheid enerzijds en pedagogische en organisatorische belangen
en het welbevinden van leerlingen en personeel anderzijds ook altijd erg belangrijk. De coronabarometer onderwijs streeft ernaar om dat evenwicht te respecteren en te
bewaken.
Het onderwijs vertrekt vanuit de huidige situatie, code rood.
Uitgangspunten


De coronabarometer zorgt voor een zo veilig mogelijke schoolomgeving, waarbij het risico op besmetting maximaal ingedijkt wordt. De barometer houdt een
evenwicht tussen veiligheid enerzijds en pedagogische en organisatorische overwegingen anderzijds. Het is altijd mogelijk dat de lokale risicoanalyse aanleiding geeft
tot extra maatregelen. Extra maatregelen zijn mogelijk in samenspraak met de preventieadviseur, zowel in bepaalde lokalen als in hele scholen.



Een lokale uitbraak in een specifieke gemeente is altijd mogelijk. Die kan mogelijk aanleiding geven tot sluiten van een of meerdere klassen of de school.



Regels met betrekking tot testen en quarantaine zijn niet gekoppeld aan de pandemiefases. Informeer steeds naar de laatste afspraken.



Activiteiten die niet zijn opgenomen in deze barometer en die buiten de schooluren of schoolperiodes plaatsvinden, worden georganiseerd volgens de regels die gelden
in de samenleving. Dat geldt bijvoorbeeld voor schoolfeesten, evenementen, infoavonden,...



Indien een bepaald item niet staat beschreven in een bepaalde code, betekent dat dat er voor dat item in die kleurcode geen beperkende maatregelen gelden.

Maatregelen gewoon basisonderwijs

Code groen
Basismaatregelen

Code geel

Code oranje

Code rood

Contactonderwijs blijft de regel. In functie van de onderwijskwaliteit, kan steeds afstandsonderwijs of hybride onderwijs worden georganiseerd.
Ventileer en verlucht maximaal op basis van CO2-metingen in elk klaslokaal, eet- en vergaderzaal en de leraarskamer.
Wie ziek of besmet is, blijft thuis.
Basishandhygiëne en hoesthygiëne toepassen.
Bekijk de mogelijkheid om ook
buiten te organiseren wat
makkelijk buiten georganiseerd kan
worden.

Organiseer zo veel mogelijk buiten.

Probeer om zo veel mogelijk afstand te houden waar mogelijk.
Geen mondmaskers

Mondmaskers: volgens regels in de samenleving.
Het is altijd en op elk moment mogelijk dat de lokale risicoanalyse aanleiding geeft tot extra maatregelen.
Extra maatregelen zijn mogelijk in samenspraak met de preventieadviseur, in bepaalde lokalen of scholen.

Drukte aan de
schoolpoort

Geen maatregelen

Tracht drukte aan de schoolpoort te vermijden en wijs op het belang van afstand houden.

Extra-muros

Geen maatregelen

Volgen de regels in de samenleving

Vergaderingen

Geen maatregelen

Maximaal digitaal

Telewerk

Geen maatregelen

Voor telewerkbare functies gelden de maatregelen in verband met
telewerk van de brede samenleving.

Essentiële
derden

Geen maatregelen

Niet-essentiële derden op school
zijn niet aangewezen. De school
bepaalt wie essentieel is voor de
werking.

Enkel digitaal

Niet-essentiële derden op school
zijn niet toegelaten.
De school bepaalt wie essentieel
is voor de werking.

Oudercontacten verlopen
digitaal. Een fysiek contact met
ouders is uitzonderlijk mogelijk
wanneer een digitaal contact
onmogelijk de doelstelling van
het fysiek contact kan realiseren.
Plaats in het
klaslokaal

Geen maatregelen

Leerlingen krijgen maximaal een vaste plaats in het klaslokaal.

Mengen van
klasgroepen

Geen maatregelen

Probeer binnen het vermengen
van klasgroepen te vermijden.

Inschrijvingen

Geen maatregelen

In het kader van een eerste
inschrijving zijn schoolbezoeken
mogelijk op reservatie, buiten de
lesuren en in beperkte groep.

Meerdaagse
uitstappen

Geen maatregelen

Meerdaagse uitstappen met
overnachting volgen de regels
van de samenleving.

Vermijd binnen maximaal het
vermengen van klasgroepen.

Concrete regels voor onze school in code rood, en volgens de samenleving vanaf 1/02:











Mondmaskerplicht vanaf 6 jaar, binnen doen wij ons best om zoveel mogelijk met afstand te werken en voldoende pauzes in te lassen.
Ouders dragen steeds een mondmasker op en rond de school.
Geen warme maaltijd, iedereen eet zijn eigen lunchpakket op bij de leerkracht, in het eigen lokaal.
Opvang gaat buiten door, voorzie voldoende warme kledij (muts, sjaal, handschoenen).
Er is geen studie.
Oudercontacten gaan digitaal door.
Klasdoorbrekende activiteiten gaan niet door.
Alle kinderen krijgen een vaste plaats in de klas.
We gaan zwemmen per klasbubbel.
Trakteren voor de verjaardag kan enkel met een voorverpakte koek uit de winkel. (geen zelfgebakken cake)

Bedankt voor het volgen van deze maatregelen.
Joke Vandemaele
Directeur.

