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1 Algemene maatregelen over hygiëne 

Mondmaskers zijn altijd en overal verplicht.  

Leerlingen moeten vanaf woensdag 21/10 het mondmasker ook dragen tijdens de pauze op de 

speelplaats. Houd ook voldoende afstand houden, van mekaar en van personeel. Alleen als je eet, 

mag het mondmasker even uit. Houd dan zeker anderhalve meter afstand van je vrienden! 

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 buiten verplicht omdat er veel mensen van buiten de 

school aanwezig zijn en de afstand dan moeilijk gegarandeerd kan worden. 

Afstand houden in de gangen en tijdens de pauze vraagt heel veel discipline. Op die momenten loop 

je nochtans veel risico omdat er veel mensen in de buurt zijn. We vragen je daarom om altijd 

aandachtig te zijn. Mekaar aanraken kan helemaal niet. 

Handen wassen is 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. 

2 Aanwezigheid op school: algemene regels 

Alle leerlingen moeten naar school komen. We organiseren 1 dag per week afstandsonderwijs voor de 

leerlingen van de tweede en derde graad. We organiseren 1 namiddag per week afstandsonderwijs 

voor de leerlingen van de eerste graad. Wanneer er ook in de eerste graad veel meer leerlingen thuis 

moeten blijven in quarantaine, worden de halve dagen afstandsonderwijs volledige dagen. Voor 

afstandsonderwijs, zie onder punt 11. 

Kom niet voor 8.20 uur naar school. 

Zieke leerlingen moeten absoluut thuis blijven. Neusloop, hoesten, lichte temperatuur: in gewone 

tijden lijkt dat niet ernstig. Het is niet altijd corona. Maar in deze periode is het altijd verplicht om thuis 

te 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. Bij positieve tests doen zij contactonderzoek en bepalen ze welke groepen leerlingen en 

leerkrachten in quarantaine moeten. Ze zoeken naar “hoogrisicocontacten” in de 2 dagen voor de 

positieve test. Deze leerlingen moeten dan zo snel mogelijk naar huis. We halen ze uit de klas, 

waarschuwen de ouders en laten hen naar huis gaan. De ouders krijgen een brief en een telefoon van 

het CLB. Ze krijgen een code om een verplichte test te doen. Die is gratis.  

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. 

3 Je bent zelf ziek … 

3.1 Je blijft thuis als je zelf ziek bent 

Als je zelf ziek bent, blijf je thuis.  

Raadpleeg zeker de huisarts als je last hebt van: 

 hoest, problemen met ademhalen, pijn in de borst, 

 plots niet meer goed kunnen ruiken of proeven, 

 koorts (meer dan 38,0°C), 



 verkoudheid samen met andere klachten als spierpijn, oververmoeidheid, keelpijn, hoofdpijn, 

hoofdpijn, geen zin om te eten … 

Als je enkel wat neusloop of een kriebel in de keel hebt, hoef je niet thuis te blijven. 

Waarschuw meteen de school.  

3.2 Hoe verloopt een quarantaine wanneer je zelf ziek bent? 

De dokter bepaalt hoe lang je thuis moet blijven en of je een test moet afleggen.  

 Als je geen test moet afleggen, mag je na je ziekteperiode terug naar school als je geen 

symptomen meer hebt. Anders moet je terug naar de dokter. 

 Als je een test aflegt met negatief resultaat, mag je terug naar school als je geen koorts en 

geen symptomen meer hebt.  

 Als je een test aflegt met positief resultaat, mag je terug naar school de 8ste dag na de test, 

op voorwaarde dat je minstens 3 dagen geen symptomen meer had. 

3.3 Hoe wettig je je afwezigheid bij ziekte? 

Bel steeds naar school, tussen 8 en 8.30 uur op de eerste dag van je afwezigheid. 

Je wettigt je afwezigheid door een attest van de dokter of een briefje uit de agenda (als dat mag: 

maximum 4 keer, maximum 4 dagen afwezig, nooit tijdens examens). 

Als je getest werd, breng je je testresultaat mee om te bewijzen dat je veilig terug naar school kan.  

3.4 Tijdens je ziekte helpt de school je 

Kijk goed na op smartschool 

 (in de agenda) welke lessen, taken en toetsen maken je medeleerlingen; 

 (in de documenten bij je vakken) welke materialen deelt de leerkracht in de klas uit 

(powerpoints, kopieën, cursussen …); 

 (in je berichten) welke aantekeningen je medeleerlingen voor jou kopieerden. 

Spreek je leerkracht aan (eventueel via smartschool) als er leerstof is die je niet goed begrijpt. 

4 Quarantaine 

4.1 Je blijft thuis als je buiten de school een hoogrisicocontact had 

Je gaat in quarantaine  

 als iemand van je gezin positief test of  

 als je het bericht krijgt dat je hoogrisicocontact had met iemand die positief testte. 

Raadpleeg je arts. 

Waarschuw de school. De school waarschuwt het CLB.  

Het CLB bepaalt of je medeleerlingen of leerkrachten in quarantaine moeten. 

4.2 Je blijft thuis als je binnen de school een hoogrisicocontact had 

Je gaat in quarantaine als het CLB daartoe beslist. Je krijgt een brief van de school en een telefoon 

van het CLB. 

4.3 Hoe verloopt een quarantaine na een hoogrisicocontact? 

Een quarantaine na een hoogrisicocontact duurt tenminste tot en met de 10de dag na het contact met 

de positief geteste persoon.  

Als je dan geen symptomen hebt, mag je terugkeren naar school. 

Heb je dan nog wel symptomen? Raadpleeg dan je arts. 



4.4 Tijdens je ziekte of je quarantaine helpt de school je 

Kijk goed na op smartschool 

 (in de agenda) welke lessen, taken en toetsen maken je medeleerlingen; 

 (in de documenten bij je vakken) welke materialen deelt de leerkracht in de klas uit 

(powerpoints, kopieën, cursussen …); 

 (in je berichten) welke aantekeningen je medeleerlingen voor jou kopieerden. 

Spreek je leerkracht aan (eventueel via smartschool) als er leerstof is die je niet goed begrijpt 

4.5 Hoe wettig je je afwezigheid bij quarantaine? 

Als je in quarantaine moest door contact buiten de school… 

 Wettig je afwezigheid door een briefje van je ouders. Gebruik het bijgevoegd invulbriefje. 

 Breng je testresultaat mee om te bewijzen dat je veilig terug naar school kan.  

Als je in quarantaine moest met een brief van het CLB … 

 De school gebruikt de brief van CLB als wettiging.  

 Breng je testresultaat mee om te bewijzen dat je veilig terug naar school kan.  

5 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.  

Op het einde van de schooldag kunnen de leerlingen die les hebben in blok B ook de groene poort als 

uitgang gebruiken. 

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. 

In de rij onder begeleiding van de leerkracht hoef je de regels over éénrichtingsverkeer niet te 

respecteren. De leerkrachten kiezen de kortste weg.  

Bij het begin van de pauze en op het einde van de lesdag gebruik je dezelfde gangen en trappen naar 

buiten als die de leerkracht met jou volgt om naar binnen te komen. 



6 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 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. 

7 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.  

De korte pauze in de voormiddag wordt gesplitst. De eerste graad heeft een pauze na lesuur 2, de 

tweede en derde graad hebben een pauze na lesuur 3. Let op! Alle klassen met studie het derde 

lesuur, nemen eerst hun pauze en gaan dan naar de studie. 

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 1 8.30-9.25 lesuur 1 

2 9.25-10.15 lesuur 2 2 9.25-10.15 lesuur 2 

 10.15-10.35 pauze  10.15-11.05 lesuur 3 

3 10.35-11.25 lesuur 3 3 11.05-11.25 pauze 

4 11.25-12.15 lesuur 4 4 11.25-12.15 lesuur 4 

5 12.15-13.05 pauze 5 12.15-13.05 lesuur 5 

6 13.05-14.00 lesuur 5 6 13.05-14.00 pauze (einde om 

13.55) 

7 14.00-14.50 lesuur 6 7 14.00-14.50 lesuur 6 

8 14.50-15.40 lesuur 7 8 14.50-15.40 lesuur 7 

De speelplaatsen worden verdeeld.  

Update vr 23/10, 12.00 uur. Wijziging van de verdeling van de speelplaatsen: 

 1,5 en 6 hebben pauze op het verharde deel aan de velden; 

 2, 3 en 4 hebben pauze op de speelplaats. 

Leerlingen van het secundair gebruiken de speelplaats van de lagere school nooit! 

In fase geel kan de pauze zonder “bubbels”, in fase oranje moet ook de pauze in “bubbels” 

georganiseerd worden. 

Je gebruikt tijdens de pauze enkel de toiletten bij jouw speelplaats. 



(Als je tijdens de les naar toilet mag, blijft de oude verdeling) 

 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! 

De cafetaria sluit. 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.  

8 Secretariaat 

Het secretariaat is open langs het gewone loket. Schuif buiten aan. 

Contact met het secretariaat vermijd je zo veel mogelijk. Stel je vraag via smartschool als dat kan. 

9 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. 

10 De lessen 

Sommige lessen gaan via afstandsonderwijs. Dat geldt voor de lessen van een paar leerkrachten die 

om medische redenen niet naar school kunnen komen. Dat geldt ook op sommige dagen. 

Er kunnen geen extra-murosactiviteiten zijn.  

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. 

11 Afstandsonderwijs 

Een groot aantal leerlingen moet om diverse redenen in quarantaine. We hebben hulp voor hen via 

smartschool: de agenda, de documenten, de berichten met aantekeningen. Om de leerlingen thuis 

beter te bereiken, richten we voor iedereen een hele of een halve dag afstandsonderwijs in.   

In de 2de en 3de graad is er één dag per week afstandsonderwijs. 

Dit is de kalender. 

week ma di wo do vr 

26-30/10 3 4  5+6  

9-13/11 4 5+6   3 

16-20/11 5+6   3 4 



23-27/11  3  4 5+6 

 

In de 1ste graad is er één namiddag per week afstandsonderwijs. Die dag vallen het laatste en het 

voorlaatste lesuur weg. Het eerste lesuur van de namiddag begint al meteen om 12.15 uur, om 13.05 

is de lesdag voor jou gedaan.  

Dit is de kalender. 

week ma di wo do vr 

26-30/10  1   2 

9-13/11 1   2  

16-20/11  2   1 

23-27/11 2   1  

 

12 Hulpaanbod 

We starten de verdeling van laptops voor leerlingen die thuis niet over een computer kunnen 

beschikken. Telenet blijft gratis wifi aanbieden. Je kan die aanvragen bij de directie of de 

leerlingenbegeleiding. 

De school beschikt over licenties voor microsoft office. We verdelen ze, maar moeten een 

administratiekost van € 10,00 vragen. 

Frans+ en taaltraject kunnen blijven doorgaan. Ook de gewone studie en de begeleide studie gaat nog 

verder. We kijken wel na wat de meest nuttige vorm is voor de leerlingen. 

13 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.  

14 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. 

15 Aandachtspunten voor personeel 

16 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. 

https://www.clbchat.be/
mailto:smartschoolhulp.sni@gmail.com
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders
http://www.info-coronavirus.be/


 

Vriendelijke groeten 

De directie 


