WELZIJN OP SCHOOL
Nieuwsbrief 12 november '20
Wat had je gedacht...
Wat had je gedacht... hier zijn we terug met nieuwe Corona info.
Beloofd, volgende nieuwsbrief brengen we eens een ander thema!
In quarantaine, werken of niet?
Je had een nauw contact met een positieve persoon en je moet in quarantaine maar
bent zelf niet ziek?
- Er wordt verwacht dat je van thuis uit werkt.
- Je voert opdrachten uit in opdracht van je functie van thuis uit.
Dit kan gaan over het online lessen maken of geven, uitwerken van thema's,
administratief werk, ...
Door de afwezigheid van veel collega's is het belangrijk dat de school op iedereen kan
blijven rekenen. Alleen zo kunnen we het werk voor iedereen werkbaar houden.
Extra muros / activiteiten buiten de school
- Extra-muros-activiteiten kunnen niet meer in code oranje. Bosklassen, zeeklassen of
andere meerdaagse uitstappen kunnen dus niet meer doorgaan.
- Activiteiten buiten de school kunnen doorgaan als uit de risicoanalyse blijkt dat ze
veiliger kunnen plaatsvinden buiten het schooldomein dan in eigen klaslokalen.
Bv. een uitstap naar het bos kan wel, dit mits het niet nodig zijn van (bus)vervoer voor de
activiteit.
Een activiteit buiten de school kan niet met meerdere klassen samen.
Voor elke activiteit is ook overleg met de directeur nodig en moet vooraf een
risicoafweging gemaakt worden.
LO-lessen
- De lessen gaan maximaal contactloos en zoveel mogelijk buiten door. Buiten is de kans
op besmetting kleiner door voldoende luchtcirculatie.
- Zorg binnen steeds voor een goed geventileerde / verluchte ruimte.
- Zwemlessen worden pas mogelijk als de openbare zwembaden terug opengaan.

Vergaderingen / bijscholingen / klassenraden
- Vergaderingen en klassenraden gaan enkel digitaal door.
Vergaderingen in groep, in een zelfde lokaal ook mits mondmasker en afstand worden
als een hoogrisico contact gezien en die moeten we net mijden.
Leerkracht in meerdere scholen
- In code oranje willen we vermijden dat leerkrachten in meer dan 2 scholen en bijgevolg
ook met meerdere klasgroepen uit verschillende scholen in contact komen.
De directeurs werkten hier samen een oplossing voor uit en brengen je daarvan
individueel op de hoogte.
Vakantie in het buitenland doorgebracht?
- Wie in een rode zone was wordt behandeld als een 'hoogrisico-contact'.
Dat wil zeggen:
- Bij symptomen = verplichte test en 7 dagen isolatie.
- Geen symptomen = geen test, maar 10 dagen quarantaine.
Wie hierdoor in quarantaine moet, neemt contact op met de school om afspraken te
maken rond maximaal thuiswerk en/of een aangepast takenpakket.
Indien dit niet mogelijk is, dan is er geen sprake van 'overmacht'.
- Reizen naar oranje zones en binnen België is geen probleem.
Verlengde herfstvakantie
- Leerlingen moeten op die dagen niet geregistreerd worden, de dagen mag je dus net
zoals de vakantie vrij laten.
Instap moment kleuters
- 9 november was normaal een instapmoment voor nieuwe kleuters, zij sluiten aan op 16
november.
*Leerlingen die al ingeschreven waren voor de instapdag 9 november 2020 (kinderen geboren tot en met 9 mei 2018) blijven
geregistreerd met instapdag 9 november. De leerlingen die nu bijkomend kunnen instappen, naar aanleiding van de verschuiving
van de instapdag naar 16 november, worden geregistreerd met instapdag 16 november.

Gebruik klaslokalen
- Gebruik met een klasgroep zoveel mogelijk een vast lokaal.
- Leerkrachten wisselen van lokaal ipv leerlingen.
- Geef leerlingen een vaste plaats.
- Ventileer regelmatig het lokaal. Plaats ramen en deuren na elk lesuur even open. Lukt
dit niet, doe het dan zeker elke speeltijd.

Leraarskamer
- Is enkel toegankelijk voor het nemen van post uit je vakje, kopies, koffie, ...
- Het is niet de bedoeling dat je er een praatje maakt.
- In de leraarskamer is een mondmasker steeds verplicht, ook al kan je afstand bewaren.
Controle op telewerk
- Word je gecontroleerd op het naleven van de telewerk-regel. Toon dan je lerarenkaart,
die toont aan dat je in het onderwijs werkt en hiervoor op school noodzakelijk bent.
Middagmaal
- Leerlingen zitten per klasgroep in de refter. Lukt dit niet, dan krijgt iedereen een vaste
plaats.
- Meerdere klasgroepen kunnen in dezelfde locatie, mits anderhalve meter tussen de
groepen.
- Beperkt zoveel mogelijk circulatie.
Corona app
- De overheid ontwikkelde voor ons allemaal de Corona alert-app in de strijd tegen de
pandemie.
Maak er maximaal gebruik van!
Reageer correct op een signaal van de app en vraag bijkomend advies indien nodig.
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