Niel, 13 februari 2022

Nieuwsbrief voor ouders
Betreft: update corona maatregelen: fase oranje van de onderwijsbarometer

Beste ouders,

Minister Ben Weyts en de onderwijspartners hebben gisteren beslist dat ook de scholen, academies,
centra en internaten naar fase oranje schakelen, nu het Overlegcomité heeft bepaald dat de brede
samenleving klaar is voor die stap.
Concreet gaat het onderwijs naar fase oranje van de onderwijsbarometer vanaf zaterdag 19 februari.
Verdere info over de verschillende fases van de onderwijsbarometer vindt u in bijlage.
In deze nieuwsbrief lees je welke versoepelingen er 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 zaterdag 19 februari ?
•

•
•
•

•
•

Leerlingen van het eerste tot en met het zesde leerjaar hoeven geen mondmasker meer te dragen.
De mondmaskerplicht vervalt voor alle leerlingen van de lagere school (ook voor wie al 12 jaar
is).
Extra-murosactiviteiten kunnen plaatsvinden volgens de regels in de samenleving.
Activiteiten buiten de schooluren zoals schoolfeesten, opendeurdagen, infoavonden ... zijn
toegelaten volgens de regels die gelden in de samenleving bij code oranje.
Vergaderingen met personeelsleden, maar ook de schoolraad, leerlingenraad, ouderraad,
bijscholingen en pedagogische studiedagen worden maximaal digitaal georganiseerd. Hiervan
kan enkel worden afgeweken als er een reële nood is aan fysiek samenkomen.
Oudercontacten kunnen fysiek plaatsvinden met respect voor de veiligheidsmaatregelen.
Niet-essentiële derden tijdens de schooluren zijn niet aangewezen. De school maakt zelf de
inschatting wie essentieel is voor de werking.
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Wat blijft ongewijzigd?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contactonderwijs blijft de regel. In functie van de onderwijskwaliteit kan er afstandsonderwijs of
hybride onderwijs georganiseerd worden.
Er wordt maximaal ingezet op ventileren en verluchten op basis van CO2-metingen in elk
klaslokaal, eet- en vergaderzaal en de leraarskamer.
Probeer om zo veel mogelijk afstand te houden. Tracht drukte aan de schoolpoort te vermijden
en wijs elkaar ook daar op het belang van afstand houden.
Het vermengen van klasgroepen binnen proberen we nog te vermijden.
Leerlingen krijgen maximaal een vaste plaats in het klaslokaal.
Onderwijspersoneel draagt een mondmasker, conform de maatschappij. Wanneer ze lesgeven
vooraan in de eigen klas kan het masker af, als er voldoende afstand én ventilatie is.
Basishandhygiëne en hoesthygiëne wordt optimaal toegepast.
Kinderen en personeelsleden die ziek of besmet zijn, blijven thuis.
Meldingen van besmettingen binnen het gezin, blijven we graag via mail ontvangen door het
ingevulde meldingsformulier te versturen naar iris.liekens@sint-hubertusschool.be.
Afwezigheidsattesten (doktersbriefjes, attesten van quarantaine, …) mag u rechtstreeks aan de
klasleerkrachten bezorgen.

BELANGRIJK:
Dit betekent dat de leerlingen van de lagere school de komende week (tot en met vrijdag 18
februari) een mondmasker blijven dragen op school. Gelieve uw kind daarom steeds een
mondmasker en een reservemasker mee te geven naar school.
We stelden de laatste weken vast dat steeds dezelfde kinderen hun mondmasker thuis “vergeten”.
De voorbije week zijn we dan ook gestart met het noteren van de namen van de kinderen die op het bureel
een mondmasker komen vragen. Indien we meerdere keren in een week dezelfde kinderen van een
mondmasker moeten voorzien dan zullen we deze helaas moeten aanrekenen via de schoolrekening.
We hopen dat we mogen rekenen op uw medewerking en begrip!

Met vriendelijke groeten,
Iris Liekens
Directeur ad interim

Anne Verbeeck
Preventieadviseur

