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Coronamaatregelen - geldig vanaf 29 november
Mondmaskers
- Leerlingen 5e - 6e leerjaar en personeel dragen steeds een mondmasker bij
verplaatsingen en wanneer afstand houden niet mogelijk is.
Groepen scheiden
- Vermijd mengen van klasgroepen in binnenruimtes (studie, refter, ...).
- Geef leerlingen een vaste plaats.
Leraarskamer
- Enkel nog bruikbaar als werkplek, niet meer als pauzeplek.
- Enkel bruikbaar mits aanwezigheid van een CO2 meter (mag niet in het rood gaan).
Klasuitstappen
- Kunnen doorgaan volgens regels uit brede samenleving.
- Meerdaagse uitstappen kunnen niet tot aan de kerstvakantie.
Activiteiten
- Kunnen enkel in functie van leerplandoelstellingen.
De Sint en andere externen zijn niet meer toegelaten.
CO2 meters
De 105 bijkomende CO2 meters werden aangekocht en worden na levering zo snel
mogelijk geïnstalleerd.
Vaccinaties
Er werd vanuit de overheid beslist geen voorang te geven aan het onderwijs.
In het vaccinatiecentrum van Menen kan wie Johnson als vorige vaccin kreeg toch nu al
een moment voor de boosterprik vastleggen. Dit kan via het nummer 056 28 48 88.

Test- en quarantaine strategie
Leerlingen
- Symptomen = testen => positief => quarantaine.
- Geen symptomen = niet testen (ook niet na nauw contact) = laag-risico = blijven naar
school gaan.
- 3 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.
Personeel
Zelftesten
- Zullen door de scholen aangekocht worden en beschikbaar afhankelijk van de
levertermijn.
- Kunnen gebruikt worden bij asymptomatische personeelsleden na bv. contact met een
mogelijke clusterbesmetting, risicovolle contacten.
- Niet nuttig voor wie minder dan 3 maand geleden Covid had.
- Voor volledig gevaccineerde personen zijn zelftesten enkel nuttig na een contact
waarbij gevreesd wordt dat men besmet is.
- Is de zelftest positief, dan ga je onmiddellijk in isolatie en moet nog steeds een PCR-test
aangevraagd worden bij het callcenter via het nummer 02 214 19 19.
- Wie syptomen heeft kan de zelfevaluatietool invullen en zo eventueel een testcode
bekomen.
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