WELZIJN OP SCHOOL
Nieuwsbrief 06 DECEMber 2021
Coronamaatregelen - vanaf maandag 06/12
Mondmaskers
Leerlingen lager
Nee: - Bij stilzitten in de klas, mits voldoende afstand en ventilatie.
- Buiten, mits vermijden fysieke contacten.
- Leerlingen buitengewoon onderwijs, voor wie dit niet mogelijk is.
Ja:

- Binnen, bij verplaatsingen of onvoldoende ventilatie.
- Bij uitstappen, op plaatsen waar ook volwassenen dit moeten dragen.
- Bij busvervoer.

Volwassenen
Nee: - Bij het lesgeven, vooraan in de klas, mits voldoende afstand en ventilatie.
- Buiten, mits voldoende afstand.
Ja:

- Waar voldoende afstand en ventilatie niet mogelijk is (leraarskamer, bus, ...)

Derden
Ja:
- Dragen altijd en overal een mondmasker binnen het schooldomein.
Groepen scheiden
- Vermijd mengen van klasgroepen in binnenruimtes (studie, refter, ...).
- Geef leerlingen een vaste plaats.
- Gebruik je toch eenzelfde ruimte met meerdere groepen. Zorg dan voor afstand
tussen de verschillende groepen.
Leraarskamer
- Enkel bruikbaar als werkplek, mits aanwezigheid van een CO2 meter (mag niet in het
rood gaan).
Klasuitstappen
- Extra-curriculaire activiteiten (musea, toneelvoorstelling,...) mogen niet meer.
- Je kan wel nog activiteiten organiseren in de openlucht per klas (wandeling park,
bezoek bos, ...).

CO2 meters
Blauwe kleur = OK
Oranje kleur = 900 - 1200 ppm = actie nodig => VENTILEREN
Rode kleur = >1200 ppm = verlaat tijdelijk het lokaal => ZET ALLES OPEN
De bestelde CO2 meters laten nog even op zich wachten.
Maar zeker in lokalen zonder CO2 meter is het belangrijk
voldoende te ventileren!
De reeds aanwezige CO2 meters zullen prioritair ingezet
worden in lokalen die moeilijk te ventileren zijn.
Vaccinaties
Er komt een versnelde uitnodiging voor onderwijspersoneel basisonderwijs.
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.
Klassenraden, vergaderingen en oudercontacten
- Gaan digitaal door.
- Oudercontacten kunnen enkel fysiek voor enkele uitzonderingen (te bespreken met
directeur).
Zelftesten beschikbaar
- Zelftesten zijn beschikbaar vanaf 07/12 en kunnen gevraagd worden op het
secretariaat of bij de directeur.
- Wanneer?
Asymtomatisch, maar na mogelijke clusterbesmetting of risicovol contact.
Niet voor wie in laatste 3 maand Covid had.
- Is de zelftest positief, dan ga je onmiddellijk in isolatie en moet nog steeds een PCR-test
aangevraagd worden.
Test- en quarantaine strategie
- 2 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.
Week 20-24 december
- Tijdens deze week gaan de lessen niet door.
- Verdere communicatie volgt nog na richtlijnen vanuit de overheid.
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