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Extra maatregelen voor het onderwijs 
 
Na overleg met het onderwijsveld en afstemming met de onderwijsministers van de andere ge-
meenschappen, gaan er extra veiligheidsmaatregelen in om tijdens de 2 weken tot aan de paas-
vakantie het risico op besmettingen maximaal te beperken. 

Uitgangspunt is nog steeds 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. 
 
De mondmaskerplicht voor onze kinderen van het vijfde en zesde leerjaar werd vorige week al 
ingevoerd. Mogen wij jullie als ouders nogmaals vragen om dagelijks een nieuw mondmasker 
mee te geven met je kind ? 
 
Hieronder volgt een overzicht van de bijkomende maatregelen en hoe wij daar op school mee 
omgaan. 
 

Nieuwe maatregelen 
 
Vermeng indoor in geen geval de klasgroepen  
 
 De refter moet verplicht dicht tot aan de paasvakantie. Leerlingen eten lunch in 

open lucht of in hun eigen klas. 
 
Onze leerlingen eten sinds de herfstvakantie reeds in de eigen klas, onder toezicht 
van de eigen klastitularis. 
 

 Vermijd collectief vervoer en roep alle leerlingen op om te voet, met de fiets, met 
de step of met ander eigen vervoer naar school te komen. 
 
Volgens ons gebeurt dit reeds. Desalniettemin roepen we via deze nieuwsbrief nog-
maals op tot het vermijden van collectief vervoer. 
 

 Organiseer je speeltijden gescheiden en/of alternerend. Zie erop toe dat je 
leerlingen voldoende vaak buiten pauze krijgen. 
 
Wij scheiden de leerlingen van de kleuter—en de lagere school. Op de speelplaats 
van de lagere school wordt de groep leerlingen nogmaals opgesplitst in de onder-
bouw en de bovenbouw die elk een eigen deel van de speelplaats toebedeeld krij-
gen. Deze maatregel hanteren wij als sinds het begin van het schooljaar. 
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Doe zoveel mogelijk in open lucht 

 Extra-murosactiviteiten zijn alleen toegestaan in de eigen klasgroep en in openlucht. 
 
Dit was sowieso al het geval tot aan de paasvakantie. 

 Laat lunchpauzes, (turn)lessen ... maximaal buiten doorgaan. 
 
Dit is voor ons geen bijkomende maatregel aangezien wij er sowieso bij mooi weer 
voor opteren om met onze leerlingen buiten te eten. Ook de turnlessen gaan buiten 
door van zodra de weersomstandigheden dit toelaten. 

 Verplaats je lerarenkamer naar buiten. 
 
Onze leraarskamer is reeds gesloten en buiten gebruik sinds begin december. 

Beperk contact tussen volwassenen tot een minimum 

 Vergaderingen mogen alleen digitaal plaatsvinden. 
 
Dit doen wij reeds sinds de herfstvakantie. 

 Fysieke inschrijvingen zijn niet toegestaan. 
 
De inschrijvingen van nieuwe instappertjes geboren in 2019 worden sowieso pas 
voorzien vanaf 21 april. Indien deze richtlijnen dan nog steeds geldend zijn zullen ze 
uitgesteld of digitaal georganiseerd worden. 
 

 Externen zijn niet toegelaten op school voor schoolbezoeken. 
 
Wordt reeds toegepast. 
 

 Enkel deze essentiële derden zijn toegelaten binnen de schoolmuren: 

 CLB‑personeel 

 Leraren in opleiding 

 Externe praktijkleraren 

 Verpleegkundigen en therapeuten 

 Persoonlijke assistenten 

 Personeel van een MFC of revalidatiecentrum 

 Tolken voor doven en slechthorenden 
 

     Aangezien onze middagmama ‘s enkel buiten aan de slag zijn met onze leerlingen   
     en hun mondmasker aanhouden vallen zij voor onze SG onder essentiële derden en  
     mogen zij hun taak voorlopig verderzetten. 
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Wat blijft behouden ? 
 
Omdat we al voorzichtig gestart zijn in september, en de maatregelen die er voor de 
herfstvakantie bij kwamen blijvend ingebed hebben in onze schoolwerking, zal de impact 
voor onze school eerder beperkt zijn.  
Zelfs het verlaten van het schoolterrein doen wij al het hele schooljaar per klasbubbel, zo-
wel met de kleuters als met de lagere schoolkinderen. 
 
Wij waarderen het ook enorm dat jullie als ouders de afspraken blijvend hanteren, zijnde : 
 
 Dragen van het 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(eren). 
 Zo snel als mogelijk de schoolomgeving verlaten.  
 
 
Ook jullie alerte reageren op symptomen en het thuishouden van jullie kinderen bij elk 
klein vermoeden draagt bij tot het welslagen van ons schooljaar. 
Wij op onze beurt, proberen om naast het schoolse, toch ook leuke corona-proof activitei-
ten voor onze BurgstraatBengels te voorzien. 
 
 
Hopende dat we het allemaal gezond kunnen houden, 
met hartelijke groeten, ook vanwege het team, 
Kris Karremans, directeur 
 
 


