
Oranje naar rood

In deze nieuwsbrief een update van de aanpassingen bij de overgang naar 
code oranje voor basisonderwijs.

Evacuatie-oefeningen
De geplande evacuatie-oefeningen worden afgelast.

Extra muros / schooluitstappen
- Kunnen niet meer doorgaan vanaf maandag 26 oktober.
- Bewegingslandschappen georganiseerd door Moev gaan deze week nog door, tenzij Moev deze  
  week nog anders beslist.
- Herfstwandeldagen kunnen niet doorgaan!

Vergaderingen / interne bijscholingen
- Vergaderingen gaan zoveel mogelijk digitaal door.
- Indien digitaal vergaderen niet mogelijk is, dan in beperkte groep in een voldoende grote en 
  geventileerde locatie,    
  met mondmasker.
- Interne bijscholingen gaan tot nader order niet door.

Sportlessen
- Blijven verder doorgaan - afstand bewaren tussen leerlingen is niet nodig (ook niet in kleedkamers). 
  Heb wel aandacht voor klaswissels.
- Zwemmen blijft doorgaan. Hiervoor kan nog steeds te voet of met de bus naar het zwembad gegaan 
  worden.

Co-teaching
- Vormt geen probleem - maar hou het steeds bij dezelfde groep en zelfde co-teacher.

Externen op school
- Essentiële derden (CLB, onderhoudsfirma, traiteur, ...) zijn nog steeds welkom mits het volgen van de 
  interne maatregelen.
  De directeur kan zelf de beslissing maken wie essentieel is en wie niet.
 
Gebruik van infrastructuur
- Werk zoveel mogelijk met een groep in een vast lokaal. 
- Probeer klasbubbels zo weinig mogelijk te mixen.
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Refter
- Plaats de leerlingen zoveel mogelijk per klasbubbel (1,5m tussen de bubbels). 
  Indien dit niet mogelijk is, geef de leerlingen een vaste plaats in de refter.
  Warme maaltijden kunnen nog steeds doorgaan.

Klassen samenvoegen
- Is soms nodig door een tekort aan personeel.
- Probeer het zoveel mogelijk te beperken of doe het steeds met dezelfde klassen.

Ouders
- Vermijd aanwezigheid van ouders op school.
- Vermijd leerlingenvervoer door ouders.
- Ouders die kinderen komen afhalen dragen in de buurt van de school steeds een 
  mondmasker.
- Inschrijvingen van nieuwe leerlingen vinden zoveel mogelijk digitaal plaats - bezoeken 
  van de school zoveel mogelijk buiten de schooluren.

Leraarskamer
- Dient enkel nog als kopieruimte of werkruimte voor een aantal personeelsleden.
- Ga er niet samentroepen of een babbeltje slaan.

Wat blijft zoals het was?
- Al de rest in principe...

Busvervoer
Opvang tijdens herfstvakantie
Voor- en naschoolse opvang
Door elkaar spelen op de speelplaats
Gebruik van sport- en spelmateriaal
...

Maatregelen
- Was voldoende je handen.
- Waar handen wassen niet mogelijk is, desinfecteer je handen.
- Draag een mondmasker waar je afstand niet kan bewaren - ook in openlucht.

Uitzondering kan voor kleuteronderwijs.
- Nies / hoest in een papieren zakdoek of de binnenkant van je elleboog.
- Ventileer regelmatig het lokaal.

Senne


