
 

 

  
VZW Vrij Onderwijs Zele                       VZW Katholieke School Zele-Heikant 

Heilig Hartplein 10, 9240 Zele                Bosstraat 179, 9240 Zele  

ON 0414.413.791                                    ON 0434.748.456 
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Beste ouders, 

 
Om de scholen te kunnen openhouden tot aan de paasvakantie én het risico op besmettingen 

maximaal te beperken, scharen de directies en het bestuur zich achter een aantal extra 

maatregelen. 

Deze gaan in vanaf dinsdag 23/03: 

 

- Vanaf dinsdag 23/3 zijn er geen warme maaltijden en soep voorzien! Boterhammen 

worden in de klas gegeten of in fysisch gescheiden ruimten in de refter. 

- Van zodra er een besmetting wordt vastgesteld in een klas, moet gans de klas in 

quarantaine. Zele behoort tot één van de gemeenten waar volgens de Risk Assessment Group 

(RAG) een verhoogde waakzaamheid geldt, dit wil zeggen dat de volledige klasgroep vanaf 1 

besmetting in quarantaine moet. Er zal dan een online aanbod (in de mate van het mogelijke 

betreffende de leeftijd van de klasgroep) worden georganiseerd.  

- Vergaderingen, oudercontacten, overlegmomenten,… gaan online door zonder 

uitzondering.  

- Essentiële derden zoals externe hulpverleners blijven onder bepaalde voorwaarden nog 

welkom op school indien ze tot de toegelaten groep behoren.  

- Zwemmen blijft geannuleerd tot aan de paasvakantie. 

- Er kunnen geen wenmomenten worden georganiseerd voor instappende peutertjes.  

- Voor- en naschoolse opvang: hier is een uitdrukkelijke oproep om kinderen weg te houden 

uit de opvang en enkel beroep te doen op deze dienst indien u in nood bent en geen andere 

mogelijkheid hebt.  

- De huiswerkklas en studie wordt niet georganiseerd. 

- De speelplaatsen zullen worden opgesplitst in verschillende delen om de vermenging van 

klasbubbels te mijden. 

 

Deze maatregelen gelden voorlopig tot aan de paasvakantie. Tenzij we weer andere 

maatregelen dienen op te volgen, zullen we terug communiceren! 

 

Verder blijven de maatregelen rond afstand houden, ventileren, handhygiëne en mondmaskers 

waar verplicht, onverkort gelden. 

 

Alvast dank voor jullie begrip! 

Met vriendelijke groeten, 

 

Directie, schoolbestuur en algemeen directeur 

 


