Coronanieuwsbrief van 29 augustus 2020
Op 1 september start het nieuwe schooljaar. U vernam wellicht al dat de scholen helemaal open zullen
zijn. De overheid spreekt over 4 pandemieniveaus of fasen, volgens het risico op besmetting. We
starten in fase geel (laag risico), maar bereiden ons voor op een lang verblijf in fase oranje (matig
risico). De veiligheidseisen verschillen niet heel erg. We willen vlot kunnen overschakelen. Daarom
zullen we van bij de start op sommige punten strenger zijn dan de draaiboeken voor fase geel
vereisen.
Het is niet de school die beslist of we in fase geel of oranje zijn. Dat wordt door de overheid beslist. De
burgemeester zal de school op de hoogte brengen van de beslissing.
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1 Eerste schooldag
Op de eerste schooldag beginnen we een beetje later.
Nieuwe leerlingen van 2de tot en met 6de leerjaar krijgen een rondleiding om 9.30 uur. Ook de Purple
Talents krijgen een eerste ontvangst om 09.30 uur.
De eerste graad komt om 10.30 uur naar school. Het eerste jaar krijgt een hele dag onthaal; het
tweede jaar krijgt 2 lesuren bij de titularis. Na de middag starten de gewone lessen.
De tweede en derde graad komen om 11.25 uur naar school. Er zijn twee onthaaluren bij de titularis
voor de middagpauze. Na de middagpauze starten de gewone lessen.
Maandag sturen we via smartschool de klassenlijsten door. Controleer vooraf in welke klas je precies
zit. Dan hoef je op school niet lang te zoeken naar de juiste verzamelplek.
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2 Algemene maatregelen over hygiëne
Mondmaskers zijn altijd en overal verplicht.
Leerlingen hoeven tijdelijk geen mondmasker te dragen tijdens de pauze op de speelplaats. Ze
moeten dan wel voldoende afstand houden, van mekaar en van personeel. Wij vragen dat zij een
mondmasker dragen wanneer ze praten met personeel.
Ook tijdens het sporten in de LO-les hoeven leerlingen geen mondmasker te dragen.
Leerlingen die om medische redenen geen mondmasker kunnen dragen, brengen de school hiervan
vooraf op de hoogte. Wij vragen dan een medisch attest.
Bij aankomst en vertrek is een mondmasker zelfs buiten verplicht omdat er veel mensen van buiten de
school aanwezig zijn en de afstand dan moeilijk gegarandeerd kan worden.
Afstand houden en handen wassen zijn altijd noodzakelijk. De richtlijnen over handen wassen bij het
begin en het einde van de lessen blijven gelden.
Ventileren is heel belangrijk. De ramen en zo mogelijk deuren moeten altijd open. Het kan zijn dat het
dan minder warm is in de klas. Breng bij frisser weer dus een trui mee.

3 Aanwezigheid op school
Alle leerlingen moeten naar school komen. In fase geel zijn alle leerlingen 5 dagen per week op
school. In fase oranje blijft dat zo voor de eerste graad, maar in 2de en 3de graad is de helft van de
klas op school en werkt de andere helft thuis.
Kom niet voor 8.20 uur naar school.
Zieke leerlingen moeten absoluut thuis blijven.
Leerlingen die risicopatiënt zijn, moeten hun arts raadplegen. Die kan beslissen dat de leerling thuis
moet blijven. Dan moet je de school een attest bezorgen.
Leerlingen die samenleven met risicopatiënten, moeten naar school komen.
Als je ziek wordt op school, moet je dat aan de leerkracht vertellen. We brengen je dan snel naar
EHBO. Je ouders moeten je dan meteen komen halen.
Bij vermoeden van besmetting overleggen wij met het CLB over de maatregelen die we moeten
nemen.
In fase geel hoeven we geen “bubbels” te respecteren, in fase oranje wel. Er mag in fase oranje dus
geen contact zijn tussen leerlingen van verschillende klassen. Hoe we dat precies gaan doen,
vertellen we als het zover is.

4 Verplaatsingen op school
We werken met 3 in- en uitgangen voor de campus. Kleuters en lager gebruiken de
Bergensesteenweg en de groene poort. Het secundair gebruikt de ingang aan de Bergensesteenweg
en de deur tussen de twee turnzalen aan de Vogelenzangstraat. Je kan langs die deur ook met de
fiets naar binnen.
Het is noodzakelijk om de eerste graad zo veel mogelijk te scheiden van tweede en derde graad.
Leerlingen van de eerste graad die met de metro komen, moeten dus de omweg maken naar de
Bergensesteenweg. Leerlingen die met de bus komen, moeten de omweg maken naar de
Vogelenzangstraat.
Als je ouders je komen brengen of halen, spreek je buiten het terrein van de school af. De parking van
de IKEA, de parking van de metro of de parking aan het kerkhof zijn goede alternatieven.
Er is éénrichtingsverkeer, zoals tijdens de heropening in mei en juni. Volg de pijlen, ook als je
daardoor een omweg moet maken.

We kunnen ons deel van de speelplaats terug gebruiken. De ingang langs de tuin gebruiken de
leerlingen niet meer.
’s Ochtends en na de pauzes maken we rijen voor alle jaren. Zo vermijden we samenscholingen in de
gangen. De rijen voor de eerste graad komen op de verharding tussen nieuwbouw en velden en bij de
fietsenstalling. De rijen voor de tweede en derde graad komen op de speelplaats. De rijen voor de
eerste graad komen bij de fietsenstalling en op het verharde veld voor de studieruimte.


3ECC, 3 WA, 4ECLA, 4WB, 5B en 6A vormen rijen tegen de gevel van de oudbouw (blok C)
en gaan langs de middendeur aan de turnzaal naar binnen.



3ECA, 3ECB, 3LAWE, 3WB en 5A vormen rijen tegen de gevel van de oudbouw (blok C) en
gaan langs de deur aan het leraarslokaal naar binnen.



5D, 6B en 6D vormen rijen tegen de gevel van de leraarskamer en gaan via de deur aan het
leraarslokaal naar binnen.



4ECA, 4HUM, 4WA, 5HUM en 6HUM vormen rijen tegen de gevel van de leraarskamer en
gaan door de poort van de speelplaats, langs het secretariaat en door de tuin naar de lokalen
in blok D.



1A, 1F, 1G, 1H, 2A,2D, 2E, en 2F vormen rijen bij de fietsenstalling gaan binnen langs de
trappenhal aan de lokalen techniek en muziek.



1B, 1C, 1D, 1E, 1I, 2B, 2C en 2G vormen rijen op het verharde deel van de velden aan de
studieruimte en gaan binnen langs de trappenhal bij het rode veld. Let op! Om 8.30 uur
vormen ze rijen op de speelplaats (kant trappen naar cafetaria) en gaan langs de middendeur
aan de cafetaria naar de lokalen.

In de rij onder begeleiding van de leerkracht hoef je de regels over éénrichtingsverkeer niet te
respecteren. De leerkrachten kiezen de kortste weg.

5 Leslokalen
We beperken het verkeer in de gangen. Daarom zal elke klas zijn eigen leslokaal hebben. Enkel voor
sommige vakken ga je naar een vaklokaal. Volg het éénrichtingsverkeer als je naar het vaklokaal gaat
of terugkeert naar je klaslokaal.
In fase oranje zal het gebruik van vaklokalen verboden zijn.
In de klas verplaats je je zo weinig mogelijk. Elke leerling krijgt een vaste plaats. Je mag je plaats
alleen verlaten als je leerkracht je de toelating geeft. Tussen twee lessen kan je best even rechtstaan
om een beetje te bewegen. Je moet wel bij je eigen plaats blijven. Je moet altijd afstand houden.
Hygiëne is heel belangrijk. Wanneer je het lokaal binnengaat of verlaat, moet je de handen wassen.
Het materiaal dat je gebruikt (microscopen, proefbuizen, atlassen, ballen...) moet na gebruik telkens
gepoetst worden. De kleedkamers van L.O. moeten ook na elk gebruik gepoetst worden. Leerkrachten
zullen je om hulp vragen.

6 Lestijden en pauzes
We passen de lestijden aan. We korten de middagpauze in tot 50 minuten. De helft van de school zal
pauze hebben van 12.15 tot 13.05, de andere helft van 13.05 tot 13.55. Er is de gewone
voormiddagpauze van 10.15 tot 10.30. De school zal eindigen om 15.40, net na de lagere school.
1ste graad

2de en 3de graad

1

8.30-9.25

lesuur 1

lesuur 1

2

9.25-10.15

lesuur 2

lesuur 2

10.15-10.30

pauze

pauze

3

10.30-11.25

lesuur 3

lesuur 3

4

11.25-12.15

lesuur 4

lesuur 4

5

12.15-13.05

pauze

lesuur 5

6

13.05-14.00

lesuur 5

pauze (einde om 13.55)

7

14.00-14.50

lesuur 6

lesuur 6

8

14.50-15.40

lesuur 7

lesuur 7

De eerste graad gebruikt voor pauzes de buitenruimte tussen nieuwbouw en velden; de tweede en
derde graad gebruiken de gewone speelplaats.
In fase geel kan de pauze zonder “bubbels”, in fase oranje moet ook de pauze in “bubbels”
georganiseerd worden.
Je gebruikt enkel de toiletten van jouw graad.




3de graad: toiletten bij de turnzalen;
2de graad: toiletten op de speelplaats;
1ste graad: toiletten bij de studieruimte,

Je respecteert het maximum aantal toegelaten leerlingen in de toiletten.
De cafetaria gaat open, maar we serveren geen warme of koude maaltijden. Buiten eten is
aangeraden. Gooi je afval altijd in de vuilbakken. Op de velden eten we niet!
Afstand houden in de cafetaria is belangrijk, net zoals netheid van de tafels. Je kan alleen op de
aangeduide plaatsen gaan zitten. Je krijgt een plateau zodat je de tafel niet vuil maakt. Sommige
klassen gebruiken de studieruimte voor het middagmaal.
Het keldertje van de derde graad gaat niet open.
In fase oranje zullen we de cafetaria niet kunnen gebruiken. Dan zullen we weer in de klas of buiten
moeten eten.

7 Secretariaat
Het secretariaat is open, maar enkel bereikbaar via de grote voordeur. Bel aan als je iets nodig hebt.

8 Ouders en derden op school
Er zijn strenge regels over het bezoek van derden, dus ook van ouders. Oudercontacten zijn digitaal
mogelijk. Ouders nemen contact via telefoon of smartschool als ze een individuele afspraak op school
met directie of leerkrachten.

9 De lessen
Alle lessen kunnen in fase geel zoals gewoonlijk doorgaan.
Er kunnen geen extra-murosactiviteiten zijn.
De seminaries van de derde graad kunnen niet doorgaan. Er worden voor die vakken te veel
“bubbels” gemengd. Bovendien kunnen de excursies die bij die seminaries horen toch niet doorgaan.
De seminaries worden meestal vervangen door extra uren van de richtinggevende vakken.











EMT: economie en moderne talen (we kijken nog of de keuzen voor wiskunde 4 uur
organisatorisch mogelijk blijft);
EWI: economie en wiskunde;
HUM: Nederlands en wiskunde in 5; Nederlands en cultuurwetenschappen in 6;
LMT: Latijn en moderne talen (we kijken nog of de keuze voor wiskunde 4 uur organisatorisch
mogelijk blijft);
LWE: geen seminarie;
LWI: Latijn en wiskunde;
MWE: geen seminarie;
MWI: Nederlands en wiskunde;
WW: wetenschappen en wiskunde.

Leerlingen hebben zo weinig mogelijk studie op school. De “later-komen-en-vroeger-vertrekkenregel”
van de derde graad wordt ook geldig voor eerste en tweede graad. Als je vroeger mag vertrekken,
verschijnt dat op het bord van de studies. Jij en je ouders krijgen een bericht via smartschool om de
toelating te bevestigen. Als je ’s ochtends later mag komen, krijgen jij en je ouders een bericht via
smartschool.
De toelatingen worden enkel door het secretariaat en de directie gegeven.

10 Welbevinden
Natuurlijk is ook onze eigen leerlingenbegeleiding altijd bereikbaar. Zit je met vragen? Spreek zeker je
leerkrachten of titularis aan. Je kan ook mevr. Detandt of de directie een berichtje sturen. Als dat nodig
is, kunnen we (video)bellen met jou of je ouders.
Je kan de CLB medewerkers van de school via smartschool bereiken of bellen naar het nummer 02
512 30 05. Er is ook de CLBch@t.
Op p. XX van je schoolagenda vind je nog andere kanalen (CAW, Awel, tele-onthaal...) die je kunnen
helpen als jij of iemand uit je familie moeilijkheden ondervindt.

11 Smartschool
Als je vaker probeert in te loggen met een verkeerd wachtwoord, denkt Smartschool dat je account
gehackt wordt. Dan wordt je account buiten gebruik gesteld. Vermijd dat!
Vul je profiel goed in. Geef daar zeker een werkend e-mailadres op. Dan kan je je wachtwoord altijd
zelf resetten als je het vergeten bent.
Heb je toch nog problemen? Mail dan naar smartschoolhulp.sni@gmail.com.

12 Meer informatie?
Informatie van het departement onderwijs over corona: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus
Veelgestelde vragen voor ouders op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders
Algemene info en veel gestelde vragen: www.info-coronavirus.be.

Vriendelijke groeten
De directie

