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10 dagen na de start van het schooljaar... Corona sloop binnen in onze
scholengemeenschap.
Dat er nog zullen volgen, daar mogen we bijna zeker van zijn.
Daarom is het belangrijk ons te blijven beschermen en de juiste stappen te zetten indien
nodig.

Met deze nieuwsbrief wil ik nog eens alles kort op een rijtje zetten. Jullie nog even
herinneren aan...
Een antwoord bieden op vragen.

HANDEN WASSEN
Handen wassen met water en zeep blijft de belangrijkste maatregel.

Bij het binnenkomen van de school, het binnenkomen van de klas, na de speeltijd,
voor het eten, voor het verlaten van de school.

Wanneer er geen mogelijkheid is om de handen te wassen kan geopteerd worden om
deze te ontsmetten met een alcoholoplossing.

MONDMASKERS
- Hoeven door leerlingen nergens gedragen te worden.
- Leerkrachten dragen steeds een mondmasker wanneer ze  geen afstand kunnen
bewaren ten opzichte van anderen (leerlingen - collega's).

Uitzondering hierop zijn kleuterleerkrachten ten opzichte van kleuters.
- Ouders en externen dragen steeds een mondmasker.

BUBBELS
Een klas wordt gezien als een bubbel (om het even hoe groot die is).
Daarnaast mogen bubbels wel samen spelen tijdens speeltijden.
Indien het  praktisch mogelijk is, houden we de groepen wel zoveel mogelijk gescheiden,
dit om besmetting minimaal te houden en de contacttracing bij een besmetting
makkelijker.

SCHOOL ORGANISATIE
- Probeer nog steeds het eenrichtingsverkeer zoveel mogelijk toe te passen (minimaal
kruisen van elkaar).
- Verlucht de klas voldoende tijdens de les en tijdens speeltijden (deuren / ramen open).

LERAARSKAMER
- Beperk aanwezigheid tot het strikt noodzakelijke.
- Beperk fysieke overlegmomenten of  hou deze met voldoende afstand of in open lucht.
- Hou ook in de leraarskamer mondmasker op wanneer je de afstand niet kan bewaren!

Bij een besmetting onder het personeel bestaat het gevaar op een verplichte
quarantaine voor de hele school wanneer blijkt dat de afstandsregels niet
voldoende werden opgevolgd!



EXTRA MUROS ACTIVITEITEN (eendaagse- en meerdaagse uitstappen)?
Deze activiteiten kunnen doorgaan. 
Let er hier op dat contact met andere groepen  / scholen op het domein vermeden
worden.

BUSVERVOER
Busvervoer kan doorgaan zonder dat leerlingen ruimte tussen elkaar moeten laten.
Buschauffeur en busbegeleider dragen steeds een mondmasker.
De eerste rij achter de buschauffeur blijft leeg.
Er wordt gebruik gemaakt van de middendeur om op te stappen.

REINIGEN / POETSEN / DESINFECTEREN?
- Het blijft belangrijk gebruikte materialen vaak te reinigen (water en zeep).  Denk zeker
aan contactoppervlakken (deurklinken, schakelaars, ...), gemeenschappelijk materiaal, ...
- Desinfecteren is enkel nodig bij vermoeden van infecties.

Veel gestelde vragen:
- Een kind zit te snotteren, hoesten in de klas...

Als leerkracht kunnen wij niet oordelen of een kind al dan niet ziek is, een allergische
reactie heeft of Corona-symptomen. We kunnen er enkel waakzaam voor zijn.
We kunnen de ouders verwittigen en hen aanraden de huisarts te contacteren die zal
beslissen of het kind verder naar school kan of niet.

- Ik voel me als leerkracht zelf niet zo goed, heb een kriebelende keel, ...
Neem contact op met je huisarts. Hij zal beslissen of je verder aan het werk kan of
beter thuis blijft. Aan de hand van enkele vragen zal hij nagaan of je Corona-
symptomen vertoont en eventueel een test moet ondergaan.

- Ik hoorde van een positief geteste persoon binnen de scholengemeenschap, is dat bij     
  mij in de klas / op school?

Gezien de privacy is het niet opportuun dat er namen genoemd worden. Dat zou je
zelf ook niet willen.
Is het binnen je eigen klas / school, dan word je door de directeur op de hoogte
gebracht.
Mits het volgen van de maatregelen is er ook dan geen groter risico.

- Hoe gaat de scholengemeenschap om met een mogelijke besmetting?
Leerlingen die op school symptomen vertonen worden apart geplaatst en door de
ouders afgehaald. Er wordt hen gevraagd contact op te nemen met de huisarts en
indien nodig zich te laten testen.
De klas / gemeenschappelijke ruimtes worden gedesinfecteerd.

- Er komt bericht dat iemand positief test binnen de klas / school?
Directeur, Codi, preventie adviseur worden verwittigd. CLB-arts / arbeidsarts en
crisiscel stad Menen worden verwittigd. Samen wordt gekeken welke stappen nodig
zijn - communicatie, desinfectie, quarantaine, opvolging, ...

- Ik heb een specifieke vraag, mag ik Senne daarvoor contacteren?
Dat mag zeker, maar plaats bij een vraag steeds je directeur en de codi in kopie.

Senne


