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Beste ouder
In deze brief nog een aantal belangrijke mededelingen.
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Nieuwe maatregelen

Noodremprocedure:
Woensdag besliste de overheid over enkele aanpassingen van de quarantaineregels in het onderwijs.
Belangrijk blijft: wie symptomen vertoont, blijft thuis en laat zich testen; wie besmet is, gaat in isolatie.
Wij blijven inzetten op preventieve maatregelen zoals mondmaskerplicht, ventilatie en afstand houden.
Wat verandert er?
1. Kinderen uit het basisonderwijs mogen na een hoog risico contact binnen het gezin (ouder, broer,
zus, ... die besmet is) naar school blijven gaan op voorwaarde dat ze geen symptomen vertonen
en niet besmet zijn met COVID - 19. Leerlingen die besmet zijn blijven thuis en gaan in
quarantaine.
2. De noodremprocedure waarbij een hele klas in quarantaine moet vanaf 4 positief geteste
klasgenoten verdwijnt.
3. Bij een tekort aan personeel kan alsnog overgegaan worden tot sluiting van een klas.
Beslisboom

Mag mijn kind naar school na een hoog-risicocontact?
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Wanneer mag mijn kind naar school na een positieve PCR test?

Extra-muros-activiteiten
Extra-muros-activiteiten (sportklassen en bosklassen met overnachting) mogen
opnieuw doorgaan.
De betreffende klassen worden hierover nog geïnformeerd.
Een richtlijn van de overheid is er voorlopig nog niet.

Tracing op school
Bedankt aan de ouders die de school verwittigen indien hun kind ziek is
(al dan niet besmet met COVID-19).
Hierdoor kunnen we op school de situatie nauwgezet opvolgen.
Door de wijziging in de quarantaineregels en de verandering in de
opvolging door het CLB, zullen we de ouders niet meer op de hoogte
brengen indien er een besmetting is in de klas. Uiteraard kunt u de school steeds opbellen indien u meer
info wenst.
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Voorschoolse opvang
Vanaf maandag 31 januari gaat de voorschoolse opvang opnieuw open.
Dit op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 7u30 tot 8u10
Op woensdag van 7u30-8u20
De naschoolse opvang was reeds open.

Gelieve de kinderen alleen maar te sturen indien dit echt niet anders kan.
3
Besmettingen op school
Het aantal besmettingen blijft hoog op school (hoger dan voor de kerstvakantie) bij zowel de leerlingen als
het personeel. Dit hindert de normale schoolwerking. We proberen de afwezigheid van de leerkrachten
zo goed mogelijk op te vangen door het inzetten van zorgjuffen (indien ze niet ziek zijn), vrijwillige
studenten, zorgcoördinator, secretariaatsmedewerkers, directie, …
Bedankt voor uw begrip.
4
Nieuwe inschrijvingen schooljaar 2022-2023
Volgend schooljaar zetten de kinderen geboren in 2020 hun eerste stapjes naar
school. Een moment op te koesteren.
De inschrijvingsperiode start binnenkort. Er is een wettelijk bepaald kader
(voorrangsregeling) rond inschrijvingen van nieuwe leerlingen:
Van 7 - 18 maart:
21 maart:
22 maart - 19 april:
20 april:

voorrangsperiode voor broertjes en zusjes.
voorrangsperiode voor kinderen van het personeel.
START inschrijvingen voor alle kinderen rekening houdend met de sociale context
(indicator).
START vrije inschrijving.

Kinderen kunnen altijd worden aangemeld via volgende link:
https://www.basisschoolstene.be/nl/aanmelden
Of u neemt telefonisch contact op met de school: 059/50 06 91
Wij nemen daarna contact met u op voor een persoonlijke rondleiding.
Kinderen die geboren zijn in 2019 kunnen zeker dit schooljaar nog ingeschreven worden ook al starten
deze kinderen pas op 1 september 2022.

