
                                                     
 

Sint-Hubertusschool  |  Kerkstraat 5, 2845 Niel  |  03/888.37.62  | 0476/23.76.17 | info@sint-hubertusschool.be 
Koba ZuidkANT vzw  |  Nooitrust 4, 2390 Malle  |  03/304.91.00  |  secretariaat@kobavzw.be 

  

           Niel, 5 maart 2022 

 

Nieuwsbrief voor ouders 

Betreft: update corona maatregelen: fase geel van de onderwijsbarometer 

 

Beste ouders, 

 

Nu het Overlegcomité heeft bepaald dat de brede samenleving klaar is voor verregaande versoepelingen, 

schakelen ook de scholen vanaf maandag 7 maart naar fase geel van de onderwijsbarometer. 

Verdere info over de verschillende fases van de onderwijsbarometer vindt u in de bijlage die samen met 

de nieuwsbrief van 13 februari werd verstuurd. 

 

In deze update lees je welke versoepelingen er concreet worden doorgevoerd en wat ongewijzigd blijft. 

Het is altijd mogelijk dat de lokale risicoanalyse aanleiding geeft tot extra maatregelen in samenspraak 

met de preventieadviseur. 

 

Wat verandert er op school vanaf maandag 7 maart? 

• Leerlingen en personeelsleden van alle onderwijsniveaus moeten geen mondmasker meer 

dragen. 

Opgelet: Op het collectief vervoer - zoals busvervoer naar het zwembad of een extra-muros 

activiteit- is een mondmasker dragen aanbevolen. De ouders beslissen of hun kind een 

mondmasker draagt en voorzien er één in dat geval.  

• Activiteiten buiten de schooluren zoals schoolfeesten, opendeurdagen, infoavonden ... zijn 

toegelaten volgens de regels die gelden in de samenleving bij code geel. 

• Vergaderingen met personeelsleden, maar ook de schoolraad, leerlingenraad, ouderraad, 

bijscholingen en pedagogische studiedagen moeten niet langer digitaal georganiseerd worden.  

• Telewerk is niet langer verplicht voor telewerkbare functies. 

• Vermengen van klasgroepen is toegestaan. Leerlingen moeten geen vaste plaats meer krijgen in 

het klaslokaal. 

• Niet-essentiële derden tijdens de schooluren zijn toegelaten. 

• Meldingen van besmettingen binnen het gezin, hoeven niet meer via het ingevulde COVID-

meldingsformulier gemaild te worden.  
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 Wat blijft ongewijzigd? 

• Contactonderwijs blijft de regel. In functie van de onderwijskwaliteit of specifieke schoolnoden, 

kan er nog altijd afstandsonderwijs of hybride onderwijs georganiseerd worden. 

• Extra-murosactiviteiten kunnen plaatsvinden volgens de regels in de samenleving. Voor 

(meerdaagse) uitstappen moet er ook rekening gehouden worden met de reisregels. 

• Oudercontacten kunnen fysiek op school plaatsvinden. 

• Er wordt maximaal ingezet op ventileren en verluchten op basis van CO2-metingen in elk 

klaslokaal, eet- en vergaderzaal en de lerarenkamer. 

• Wat gemakkelijk buiten kan georganiseerd worden, gebeurt ook zo veel mogelijk buiten. 

• Het toepassen van basishand- en hoesthygiëne. 

• Wie ziek of besmet is, blijft thuis. 

Afwezigheden van kinderen graag telefonisch melden aan het secretariaat. 

Afwezigheidsattesten (doktersbriefjes, attesten van quarantaine, …) mag u rechtstreeks aan de 

klasleerkracht bezorgen. 

• De huidige afhaalregeling op het einde van de schooldag blijft voorlopig al zeker behouden tot 

aan de Paasvakantie.  

      Dit betekent dat om 15u25: 

✓ de kleuters de school verlaten via de tuinpoort (parking binnengebied Antwerpsestraat- Emiel 

Dewittstraat); 

✓ de leerlingen lagere school het schooldomein “in carrousel” verlaten langs de poort in de 

Kerkstraat; 

✓ oudere leerlingen hun jongere (kleuter-)broer(s)/zus(sen) onder het afdak aan de kleutertuin 

kunnen ophalen om dan samen langs de Kerkstraat buiten te gaan.   

• Tracht drukte aan de schoolpoort te vermijden en probeer om zoveel mogelijk afstand te 

houden. 

 

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Iris Liekens    Anne Verbeeck 

Directeur ad interim    Preventieadviseur 

 

 


