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Code oranje
Code oranje - Na de herfstvakantie
Uiterlijk tegen de herfstvakantie schakelt het basisonderwijs over naar code oranje.
Uitgangspunt is het garanderen van het recht op leren van elk kind, elke leerling in het kleuter-, lager en secundair onderwijs. En dat recht wordt maximaal beantwoord door les in de klas,
gegeven door de leerkracht. Een digitaal aanbod vormt een uitstekende aanvulling, maar echt
afstandsonderwijs is louter een alternatief voor wanneer de veiligheidsvoorschriften dat vereisen.
Wanneer er over het concept 'bubbel' wordt gesproken in de pandemiescenario's en draaiboeken
voor de basisscholen, is de klas de contactbubbel.
Waar de maatregelen voor ons duidelijk zijn, werden ze met ingang van maandag al toegepast.
Waar we nog niet helemaal zeker zijn over de uitvoering ervan, gaan we in overleg met onze
preventieadviseur en schakelen we in de loop van de week over.

Nieuwe maatregelen
De maatregel die het meest onze werking beïnvloedt is deze waarin gesteld wordt
dat :
• Klassen in de buitenruimte ( de speelplaats ) nog gemengd mogen spelen.
•

Klassen in de binnenruimte absoluut gescheiden moeten worden. Dit heeft effect
op :
* Lessen LO waar we klassen samen zetten.
* Lessen LBV waar klassen samen zitten.
* Eten in de refter.
* Spelen in de turnzaal bij slecht weer. ( kleuters )

Hoe lossen we dit op ?
* LO : De klassen waarop dit van toepassing is , zullen apart turnen krijgen en
komen op 1 vast uur per week te staan. Zij zullen een extra turnmoment krijgen om de 2 weken.
* LBV : Hier gaan we de klassen gescheiden houden, de precieze uitwerking
moet nog verder in detail besproken worden.
* De kinderen eten vanaf vandaag in de eigen klas, onder toezicht van de klastitularis. Daarna gaan ze buiten spelen.
* Bij erg slecht weer spelen de kleuters in de eigen klasjes tijdens de middagpauze. Zolang het mogelijk is zullen ze wel buiten spelen.
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Wat verandert er nog allemaal ?
Omdat we al voorzichtig gestart zijn in september, zal de impact voor onze school eerder beperkt zijn. Toch zullen enkele dingen wijzigen.
 Er worden geen extra-murosactiviteiten meer georganiseerd. Vanmiddag werd ook

besloten dat het zwembad van Geel morgenochtend niet meer zal openen, dus ook het
schoolzwemmen zal tot nader order opgeschort worden;

 De geplande sportdagen vanuit de sportdienst gaan NIET door.
 Ouders worden enkel na afspraak toegelaten op de school. Zij nemen telefonisch contact

op met het secretariaat aan het kleine poortje. ( nummer hangt daar uit )

 Oudercontacten en oudergesprekken gaan online door. Hier kan enkel van afgewe-

ken worden bij grote uitzondering en met toepassing van alle strikte regels.

 Er worden geen koekendoosjes en brooddozen meer mee buiten genomen om daar-

na in de brooddozenbak te belanden. De kinderen eten hun fruit en/of koekjes in de klas
op.

 Het is organisatorisch niet mogelijk om soep te verdelen op dit moment. Vanaf het

ogenblik dat we opnieuw in de refter kunnen eten, zal dit herbekeken worden.

 We ventileren veel, het is dus frisser in de klas en in de gangen. Gelieve de kleding van

je kind daarop te voorzien. Zoals bij het skiën: vele laagjes… zodat het vlot kan wisselen. Of
geef je kind een warme fleece of trui mee die in de klas kan blijven.

 Onze kinderen krijgen een vaste plaats in de klas. Van plaats veranderen kan nog wel,

maar enkel na een vakantieperiode of na het uitgebreid ontsmetten van de tafels en stoelen.

 Laptops en I-pads die van klasgroep veranderen na gebruik, zullen ontsmet worden.

Wat blijft behouden ?
 Handhygiëne is en blijft bijzonder belangrijk, alsook het bewaren van afstand.
 Voor het team
• Kleuterschool : geen mondmaskerplicht naar de kleuters toe, wel naar de collega ‘s.
• Lagere school : mondmaskerplicht naar leerlingen en collega ‘s toe.
 Voor de ouders
• Dragen van mondmasker , ook in de buurt (binnen een straal van 200 m) van de school.
• Afstand bewaren van andere ouders en kinderen bij het brengen en ophalen van je kind
•
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(eren).
Zo snel als mogelijk de schoolomgeving verlaten.

Wat als je kind ziek is ? Wat als een huisgenoot ziek
is of in quarantaine moet ?
•
•
•

Contacteer je huisarts en vraag raad.
Breng de school op de hoogte.
Indien nodig neemt de school contact op met het CLB en worden de richtlijnen van het CLB opgevolgd.

Gebruik van de fietsenstalling naast de school
Sinds het begin van het schooljaar nemen wij als extra fietsenstalling voor de leerlingen van de lagere school de zandstrook naast de school in gebruik. We hebben voor deze werkwijze gekozen
omdat de klassen, per bubbel, zo sneller de school kunnen verlaten en we de wachttijd van de ouders kunnen verkleinen.
Immers, indien de juf/meester ter hoogte van onze fietsenrekken moet wachten tot alle leerlingen
hun fiets hier opgehaald hebben en weer kunnen aansluiten bij hun klas, zal het verlaten van de
school veel meer tijd in beslag nemen dan nu.
We weten dat dit niet dé ultieme oplossing is, maar voor onze werking is het wel de beste.
Het dragen van mondmaskers en bewaren van afstand zien wij als de eigen verantwoordelijkheid
van de ouders.

Draaiboek
Wie graag het draaiboek van onderwijs Vlaanderen doorneemt, kan dit door onderstaande link te
volgen.
https://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/draaiboek-2020-2021-gewoon-en-buitengewoonbasisonderwijs
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders
Met hartelijke groeten, ook vanwege het team,
Kris Karremans, directeur

2

3

