Brief aan ouders
Update coronamaatregelen
28 oktober 2022
Beste ouder
Zoals u wellicht hebt vernomen worden er strengere maatregelen genomen in het basisonderwijs zodat
de scholen maximaal kunnen worden opengehouden met zo weinig mogelijk beperkingen.
Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen. Deze info is overgenomen uit officiële bronnen samen met
de beslissingen van de scholengroep.
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Mondmaskerplicht
Personeelsleden dragen het mondmasker wanneer ze zich verplaatsen in het gebouw. Buiten mag
het mondmasker af. In de leraarskamer moet het mondmasker aan.
Indien de leerkracht vooraan staat en klassikaal lesgeeft, mag het mondmasker af.
Mondmaskerplicht L5 en L6

•
•
•
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Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar dragen vanaf 29 oktober binnen opnieuw een mondmasker
op school. (In principe is dit vanaf maandag 8 november. Scholengroep Stroom vraagt dit vanaf
vrijdag 29 oktober).
Buiten kunnen de mondmaskers af als de leerlingen intense fysieke contacten vermijden.
Als de leerlingen stilzitten in de klas en er is voldoende afstand en ventilatie, mag het
mondmasker af.
Aanpassing test-quarantainestrategie
Vanaf 8 november worden enkel nog leerlingen basisonderwijs getest als ze symptomen vertonen.
Bij 4 of meer besmettingen in de klas in 1 week treedt een procedure tegen clusteruibraken in
werking. Dit betekent dat deze klas 1 week in quarantaine wordt geplaatst.
Richtlijnen voor ouders/derden
De aanwezigheid van derden wordt beperkt op school. Derden dragen steeds een mondmasker
in het schoolgebouw.
Het dragen van een mondmasker in buitenlucht is niet noodzakelijk, ook niet voor ouders. Er
wordt wel gevraagd voldoende afstand te bewaren.
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Contacttracing
Het contactopsporingsonderzoek gebeurt door het CLB, tenzij het gaat om besmettingen in de
privésfeer.
Bij vragen of onduidelijkheden over de hoog risicocontacten kunnen ouders steeds terecht bij de
Vlaamse tracingcentra (02/2141919) of via de website https://www.infocoronavirus.be/nl/contactopvolging
5
Besmetting op school
Indien er een besmetting is op school worden de ouders van de desbetreffende klas verwittigd of het
gaat om een hoog risicocontact of laag risicocontact.
Dit gebeurt pas nadat de contacttracing de melding heeft doorgegeven aan het CLB.
Bedankt om de maatregelen op te volgen zodat we samen met het schoolteam onze school veilig kunnen
openhouden.
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