Fase Oranje : Wat betekent dit concreet voor onze school ?
Vanaf maandag 26 oktober zullen onderstaande maatregelen ingaan :
 Alle leerlingen blijven tegelijk naar school gaan.
 Alle leerlingen komen alle dagen naar school.
 Er wordt geen afstandsonderwijs ingericht, behalve voor leerlingen die meer dan 7 dagen
verplicht in quarantaine/isolatie thuis moeten verblijven.
 Enkel essentiële derden (ondersteuners, stagiaires,…) mogen onze school betreden.
 Alle extra-murosactiviteiten worden opgeschort. (sportklassen, zwemmen, uitstappen,…)
 Alle activiteiten voor volwassenen worden maximaal contactloos (digitaal) georganiseerd
(MDO’s, oudercontacten, vergaderingen,….)
 We proberen, indien haalbaar, de opdrachten van de personeelsleden zoveel mogelijk te
concentreren op 1 vestiging.
 We beperken de leerlingenstromen en verplaatsingen van leerlingen.
Dit betekent concreet :
- geen klasoverschrijdende activiteiten
- de zorg gaat zoveel mogelijk door in de eigen klas
- de leerkracht Levensbeschouwelijke vakken (LBV) die de grootste groep leerlingen heeft komt
in de klas van de leerlingen, de andere leerkrachten LBV gaan naar het LBV-lokaal.
De leermeester LBV reinigt de tafels na iedere les in zijn/haar lokaal.
 We voorzien zoveel als mogelijk ventilatie in alle lokalen.
 We beperken het samenvoegen van klassen bij afwezigheid van personeelsleden.
Bij afwezigheid van meerdere leerkrachten schakelen we, indien nodig, over op de procedure
van gedeeltelijke sluiting wegens overmacht.
Dit betekent concreet dat indien er leerkrachten afwezig zijn wij vervangingen zullen
organiseren door zorgleerkrachten, bijzondere leermeesters LBV, bijzondere leermeesters LO,
ICT- leerkracht, administratieve medewerkers voordat wij een gedeeltelijke sluiting overwegen.
 Maaltijden worden per klasgroep genuttigd.
Dit betekent concreet voor onze school dat we geen warme maaltijden meer zullen aanbieden
en dat we de leerlingen van het lagere alternerende lunchpauzes zullen aanbieden in de refter
waarbij de klasgroepen op voldoende afstand van elkaar hun broodmaaltijd + water kunnen
nuttigen. De kleuters eten in de klas.
Fruit op woensdag blijft behouden, melk bij het tussendoortje wordt ook nog aangeboden.
 Op de speelplaats kan de huidige werking verdergezet worden. De leerlingen van het lager
spelen gescheiden van de kleuters.

 We zetten in op extra (hand)hygiëne. De leerlingen ontsmetten hun handen voor het verlaten
van de klas en opnieuw bij het binnenkomen in de klas.
We bekijken of het mogelijk is om in de toekomst over te schakelen naar kranen met een oog.
Ook de aankoop van handgeldispensers en het gebruik van losse doekjes in houder
(handhygiëne en toilet) i.p.v. rollen worden bekeken. We vestigen extra aandacht op het
doorspoelen van de toiletten met gesloten deksel door het aanbrengen van affiches.
 We vermijden de aanwezigheid van ouders op school.
Concreet betekent dit dat we het huidige systeem van halen en brengen van leerlingen
verderzetten (lussysteem).
Wanneer de kleuters opgevangen worden in de turnzaal bij regenweer, brengen de ouders hun
kleuter tot aan de deur van de refter, de ouders gaan niet meer mee binnen door de eetzaal.
Een leerkracht zal assisteren om de kleuters door de eetzaal naar de turnzaal te brengen.
De leerlingen die in de studie blijven, kunnen enkel vanaf 16.50u afgehaald worden.
Aangepast systeem van de studie :
Maandag => studie voor L1 en L3, opvang voor de andere jaren
Dinsdag => studie voor L2 en L5, opvang voor de andere jaren
Donderdag => studie voor L4 en L6, opvang voor de andere jaren
De studie gaat door in het eigen klaslokaal van de leerling.
Leerlingen die in de opvang zijn, kunnen wel vroeger afgehaald worden. Ouders blijven bij de
afhaal tijdens de opvang wachten aan de poort.
Door deze nieuwe maatregel vervalt de afspraak m.b.t. het huiswerk. Er kan nu wel huiswerk
meegegeven worden, ook al is er geen studie.
 Social distancing en het gebruik van mondmaskers blijven zoals voorheen.
 Inschrijven gebeurt op afstand (digitaal) of op afspraak. Een rondleiding op school kan
uitzonderlijk doorgaan, maar dit kan niet als er leerlingen aanwezig zijn op school en kan
maximaal met 3 personen. Opendeurdagen kunnen niet doorgaan.
 We beperken het bezoek van leerlingen en leerkrachten aan het secretariaat.
 De lessen lichamelijke opvoeding kunnen georganiseerd worden. Kleedkamers kunnen enkel
gebruikt worden als ze voldoende gereinigd kunnen worden na gebruik door een groep. De
kleedkamers en sportzalen dienen voldoende verlucht te worden.
Concreet betekent dit dat de leerlingen zich kunnen omkleden in de kleedkamers. De leerkracht
LO reinigt (klinken, zitbanken, kapstokken) na iedere groep.
Omwille van de nauwe contacten op de bus en in de kleedkamers van het zwembad zal de
school het zwemmen voorlopig opschorten.
 Het onderhoudspersoneel dient specifieke aandacht te hebben voor alles wat aangeraakt kan
worden met de handen. De lokalen en de toestellen en meubilair dienen gereinigd te worden
met water en zeep.
Concreet betekent dit dat het onderhoudspersoneel opnieuw meerdere beurten zal spenderen
aan het reinigen van oppervlakken.
 Naschoolse sport- en muziekactiviteiten worden tijdelijk opgeschort.
 De organisatie van de voor- en naschoolse opvang blijft ongewijzigd.

