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Beste ouders, 
 
Zoals jullie wellicht al weten, heeft de overheid beslist om met alle scholen over te stappen naar pandemieniveau 
oranje.   De toenemende besmettingen in de maatschappij maken dat ook wij als school  nog voorzichtiger zullen 
moeten zijn en onze maatregelen nog strikter zullen toepassen.  
Op onze school starten we in pandemieniveau oranje op maandag 16 november 2020. 
 
Wat verandert er concreet voor onze leerlingen?  

• Voor onze kleutertjes verandert er eigenlijk niets. Alle maatregelen die al bestonden, blijven gewoon 
verder lopen. 

• Voor de leerlingen van onze lagere school:  
Eten in de refter: Om voldoende ruimte te voorzien tussen de leerlingen, zullen enkel de 
kinderen die warme maaltijd eten, de oudste kleuters, het derde en vierde leerjaar eten in de 
refter. Alle andere leerlingen eten in de klas. 

• Uitstappen worden geschrapt tot de kerstvakantie.   
 
Hoe houden we onze school verder zo veilig mogelijk? 
 

 

 
Onze juffen en meesters houden een afstand van 1,5 meter van de kinderen van 
onze lagere school, zowel binnen als buiten.  
Als dat niet kan, zetten ze een mondmasker op. 
 

 Handen reinigen: al onze leerlingen en personeelsleden moeten heel vaak de handen 
wassen en ontsmetten.  
Bij het binnenkomen op school worden de handen van de kinderen ontsmet.  
Mogen we vragen dat de kinderen thuis de handen wassen voor ze naar school 
vertrekken. 
Ook in alle klassen is handgel aanwezig en op de speelplaats werden extra 
wasplaatsen gemaakt. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Klaslokalen en sanitair: we letten er extra op dat de klaslokalen en het sanitair goed 
geventileerd en verlucht worden.  
 
De school heeft ook een poetsplan opgesteld om er voor te zorgen dat klassen en 
toiletten regelmatig gepoetst worden. 
 

  
 
 
Het brengen en afhalen van de leerlingen op V1 mag blijven doorgaan zoals het 
momenteel gebeurt.  
 
De (groot)ouder die de kinderen naar school brengt, komt tot aan de schoolpoort. We 
vragen met aandrang om niet te blijven wachten aan de schoolpoort. 

 

Ophalen van leerlingen na schooltijd 
V1 (kleuters en leerlingen L1 en L2) 

Ophalen van leerlingen na 
schooltijd 

V2 (L3 tot L6) 

Voor het ophalen van kleuters en leerlingen 
van L1 en L2, vragen wij dat de (groot)ouder 

De (groot)ouder wacht aan de 
schoolpoort tot de leerlingen uit de 
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langs de hoofdingang binnenkomt en langs 
de parking de school verlaat. Alle kinderen 
zullen samen met de juf en per klas op de 
speelplaats de (groot)ouder opwachten.  

 
Voor de nieuwe instappertjes:  
Wij maken jullie de eerste dagen zeker 
wegwijs zodat dit ophalen van de leerlingen 

vlot kan verlopen 😊. 

klas komen en de juf de schoolpoort 
opent. 

 
 
Blijf hierbij aandacht hebben voor: 
o verplicht dragen van een mondmasker 
o de afstand tegenover de andere ouders en personeel 
o één (groot)ouder per gezin 
 
Vermijd samenkomsten aan de schoolpoort. 
 
 

  
Wat als je kind ziek is?  
 

• Zieke kinderen komen niet naar school. Je maakt zo snel mogelijk een 
afspraak met de huisarts. 

• Behoort je kind of iemand van het gezin tot de risicogroep, bijvoorbeeld door 
een afgezwakte immuniteit? Dan beslist de behandelende dokter of je kind 
de lessen op school kan volgen of verder thuis blijft leren. 

• Wordt je kind ziek op school? Dan brengen we het naar een apart lokaal en 
vragen we je om het te komen afhalen. Je neemt dan zo snel mogelijk 
contact met de huisarts. Die zal beslissen of je kind moet getest worden.  

 
 

  
Andere afspraken 
 
Leerlingen die op woensdag naar OKO gevoerd worden door vrijwilligers van onze 
school , zijn verplicht een mondmasker te dragen in de auto. Mogen we vragen dat 
jullie zelf zorgen voor het mondmasker. 
 
In de volledige schoolomgeving (perimeter 100 m) wordt door de gemeente een 
mondmaskerplicht opgelegd. 

  
Wat gebeurt er als een personeelslid of kind op school besmet is met corona?  
Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) start dan een contactonderzoek op 
en neemt de gepaste maatregelen. Je krijgt dan zo snel mogelijk nieuwe info. 
 

  
 
Wil je nog meer informatie 
 
Kijk dan zeker eens op de ‘veelgestelde vragen voor ouders’ van het departement 
onderwijs. 
 

 
 
Wij willen je bedanken voor je inzet en voor je begrip. Heb je nog vragen, zit je nog met twijfels, aarzel dan zeker 
niet om met ons contact op te nemen (directie.heikant@kaozele.be of 052/45 09 66).  
Ook bij het CLB  (mail: lokeren@vclbwaasdender.be - tel: 03 316 20 40) 
 kun je steeds met je vragen terecht.  
 
 
Zorgzame groet, 
Bernadette Van Der Burgt 
directeur 
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