WELZIJN OP SCHOOL
Nieuwsbrief 18 november 2021
Coronamaatregelen - geldig vanaf 22 november
Een nieuw overlegcomité = nieuwe maatregelen = update nieuwsbrief.
Voor de behouden afspraken verwijzen we naar de nieuwsbrief
van 28 oktober '21.
Mondmaskers
Leerlingen, leerkrachten (personeel), busbegeleiding en buschauffeur:
- Gemaakte afspraken blijven geldig.
Ouders / externen / derden:
- Ouders en externen die volgens de directeur essentieel zijn dragen steeds
mondmasker wanneer ze de school betreden.
De school zorgt ervoor dat er voldoende aanbod is van mondmaskers en
ontsmettingsmiddel voor leerkrachten zolang deze nodig zijn.
Oudercontacten
- Oudercontacten moeten digitaal georganiseerd worden.
Vergaderingen
- Kunnen enkel digitaal door gaan.
Klasuitstappen
- Kunnen doorgaan.
- Volg de regels die binnen de school en in de brede samenleving gelden.
Evenementen
- De Sint is welkom met zijn pieten in de school per klasgroep maar draagt binnen ook
een mondmasker.
- Er werd beslist evenementen zoveel mogelijk uit te stellen (nieuwjaarsreceptie,
grootoudersfeest, ...)

Het algemene doel is zoveel mogelijk leerlingen en leerkrachten op school te houden!

Test- en quarantaine strategie
Leerlingen
- Symptomen = testen => positief => quarantaine.
- Geen symptomen = niet testen (ook niet na nauw contact) = laag-risico = blijven naar
school gaan.
- 4 leerlingen positief binnen de 7 dagen = clusterbesmetting = sluiting gedurende 7
dagen. Leerlingen die geen symptomen hebben worden niet getest.
CLB beslist wanneer leerlingen terug naar school kunnen.
- Leerkracht positief = klas meestal hoog-risicocontact. Kinderen gaan gedurende 7
dagen in quarantaine. Ze worden niet getest indien ze geen symptomen hebben.
- 1 leerling positief tijdens meerdaagse uitstap = volledige groep gedurende 7 dagen in
quarantaine.
Leerkrachten
- Symptomen = testen => positief => quarantaine.
- In de voorbije 48u contact met positief geteste persoon, langer dan 15 minuten,
zonder mondmasker, zonder afstand = hoog-risicocontact => zo snel mogelijk laten
testen.
Indien resultaat negatief kan je terug aan het werk. Een tweede test volgt op dag 7 na de
blootstelling. (voor huishoudens waar bv. geen afstand tot het positieve kind kan
gehouden worden = 2e test op dag 17).

Verluchten / ventileren
Naast alle genomen maatregelen blijft inzetten op een goede verluchting / ventilatie
belangrijk.
Om voldoende verse lucht, maar ook nog een haalbare binnentemperatuur in de klas te
hebben is het wat zoeken naar een goed evenwicht.
Hoeveel en hoelang ventileren/verluchten noodzakelijk is hangt af van lokaal tot lokaal.
Om dit zelf beter te kunnen opvolgen voor de eigen klas, wordt een investering gedaan
van 95 bijkomende luchtkwaliteitsmeters.

Gebruiker ArXs
In een school zijn er regelmatig defecten, gevaarlijke situaties, ...
Om deze op te merken en in orde te kunnen brengen is jullie
medewerking nodig.
Gebruik de meldknop
Maak deze via de meldknop die terug te vinden is op Smartschool.
Je wordt doorgelinkt naar sgstvincentius.arxs.be
Meld je aan:
gebruikersnaam: voornaamfamilienaam
wachtwoord:
eigen gekozen wachtwoord
(indien eerste aanmelding is dit gelijk aan
je gebruikersnaam of volg het stappeplan)
Maak een melding:
Vul minimum alle verplichte velden in.
Maak een duidelijke omschrijving van het probleem en voeg eventueel een foto toe.
Of volg het gedetailleerd stappenplan.
Uitvoering:
Je melding wordt verwerkt en krijgt een prioriteit toegewezen.
De uitvoering wordt ingepland voor de klusdienst of een externe firma.
Een melding waarvan je denkt dat de directeur er beter toestemming over geeft
(kostprijs, heel groot werk, investering, ...) laat je melden door de directeur.
Problemen:
Ondervind je problemen bij het aanmelden of maken van een melding. Ga ten rade bij je
ICT-coördinator, preventieanker of stuur een mailtje naar
senne.vandaele@sgstvincentius.be
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