Haacht, 24 augustus 2021
Beste ouders
Beste leerlingen
Ondanks de grote vaccinatiebereidheid in Vlaanderen, is het coronavirus nog niet
verdwenen. Wij zijn wel heel blij dat vanaf 1 september alle leerlingen weer voltijds
de lessen op school kunnen volgen. De regels voor het komende schooljaar zijn dan
ook wat soepeler geworden. Toch blijft waakzaamheid aangewezen. De veiligheid
van leerlingen én personeelsleden blijft vooropstaan. Daarom is het belangrijk dat
afspraken en maatregelen, die gelden vanaf 1 september, strikt opgevolgd worden.
We zetten ze even op een rijtje.
Algemene afspraken
- Leerlingen die ziekteverschijnselen vertonen, moeten thuisblijven. Ze verwittigen
de school en zorgen voor de nodige attestering.
- Je houdt je zoveel mogelijk aan de social distancing, ook op de speelplaats.
- Je wast regelmatig je handen met water en zeep of maakt gebruik van de
voorziene handgel die aan de ingangen van de gebouwen staat.
- In de klas en in de refter werken wij met vaste plaatsen.
Mondmaskerplicht
- Tijdens de pauzemomenten in openlucht is het dragen van een mondmasker niet
verplicht. Het is jouw verantwoordelijkheid als leerling om buiten een mondmasker
op te zetten indien de afstandsregel niet gerespecteerd kan worden.
- Bij het eerste belteken ’s morgens, ’s middags en na elke kleine speeltijd ben je
verplicht om het mondmasker op te zetten. In de rijen en bij het betreden van een
gebouw moet je dus een mondmasker dragen. Het is ook heel belangrijk om het
neusmondmasker correct te dragen.
- In de klas, het labo of de praktijk wacht je altijd op een seintje van de leerkracht
vooraleer je het mondmasker afzet. In principe kan het mondmasker alleen
afgezet worden als iedereen in de klas neerzit of als je in het labo of de praktijk
alleen aan het werk bent. Bij een groepswerk, het rondlopen in het labo of de
praktijk is het dragen van een mondmasker verplicht.
- Leerlingen die een mondmasker wensen te dragen, kunnen dat op ieder moment.
We rekenen erop dat ieder van jullie de maatregelen strikt opvolgt.
Blijf ook goed zorg dragen voor elkaar en voor je omgeving.
Met vriendelijke groeten
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