Haacht, 23 oktober 2020
Beste ouders
Beste leerlingen
Vanaf maandag 26 oktober schakelen wij over naar code oranje. Op dinsdag 20
oktober werden nieuwe richtlijnen en draaiboeken opgesteld voor het onderwijs.
Ten laatste vanaf de herfstvakantie zijn wij verplicht om deze richtlijnen op te
volgen. Als school hebben wij beslist om op maandag 26 oktober reeds over te
schakelen naar de aangepaste code oranje. We zijn blij dat we nog steeds alle
leerlingen naar school mogen laten komen. Het blijft wel heel belangrijk dat
iedereen de maatregelen strikt opvolgt. Daarom zetten we de nieuwe maatregelen
even op een rijtje.
Algemene afspraken
- Alle leerlingen worden op schooldagen op school verwacht. We passen de gewone
regelgeving toe op de aan- en afwezigheden.
- Alle communicatie gebeurt zoveel mogelijk via mail.
- Leerlingen die ziekteverschijnselen vertonen, moeten thuisblijven. Ze verwittigen
de school en zorgen voor de nodige attestering.
- Leerlingen die tot de risicogroep behoren, vragen aan de behandelende arts of
aanwezigheid op school kan. Als dat niet kan, volgen zij verder afstandsonderwijs.
- Alle extra-murosactiviteiten kunnen niet doorgaan.
- Wij raden iedereen aan om de ‘Coronalert’ app te installeren.
- De contacttracing wordt niet door de school, maar door het CLB opgevolgd.
Social distancing
- Social distancing is prioritair aan het dragen van een mondmasker. ’s Morgens ga
je onmiddellijk naar de voorziene klaszone. Tijdens iedere pauze/speeltijd blijf je
bij jouw klasgroep in de voorziene zone. Zie bijgevoegd plannetje.
- ’s Morgens en op het einde van iedere pauze ga je bij het eerste belteken naar je
rij. Daar wacht je tot de leerkracht je klas komt halen. In de eerste graad blijven
de leerlingen in hun zone staan en komt de leerkracht ze daar halen.
- Bij regenweer ga je rechtstreeks naar het klaslokaal.
- We proberen de verplaatsingen te beperken.
- In alle gangen voorzien we een lijn in het midden. Je loopt altijd rechts in de
gangen en op de trappen.
- Indien mogelijk laten we de klasdeur open.
- Ramen plaatsen we zoveel mogelijk permanent op kiepstand. Zet ramen alleen
volledig open als dat noodzakelijk is, let hierbij op de luchtstromen die hierdoor
ontstaan.
- Enkel in hoogst uitzonderlijke situaties kan de lift worden gebruikt.
- We werken met vaste plaatsen voor de leerlingen. Je volgt hier de instructies van
de leerkracht. Wie achteraan in de klas zit, gaat eerst naar binnen.
- Een deel van de toiletten en urinoirs wordt buiten gebruik gesteld. We voorzien
aan de toiletten extra gelegenheid om de handen te wassen.

1

- De schoolbussen rijden volgens de gewone schooluren. Toch raden we jullie aan
om zoveel mogelijk met de fiets of een ander vervoermiddel naar school te
komen.
- Samenscholingen op openbaar domein met meer dan 4 personen zijn verboden.
Dat geldt dus ook aan bushaltes, supermarkten, takeawayzaken e.d. Wie buiten
de schoolterreinen de maatregelen niet naleeft die door de overheid werden
opgelegd, riskeert een boete tot 250 euro.

Dragen van mondmaskers
- Zodra je het schoolterrein betreedt, moet je een mondmasker dragen. Het is ook
heel belangrijk om het neusmondmasker correct te dragen.
- Het dragen van een mondmasker is verplicht, zowel in de klas als buiten tijdens de
pauze. Ook in de schoolomgeving en aan de bushaltes is het dragen van een
mondmasker verplicht.
- Leerlingen kunnen het mondmasker tijdelijk niet dragen
* op grond van medische aandoeningen (attest van een arts is vereist)
* tijdens sportactiviteiten.
- Je zorgt zelf voor je mondmasker. Wij raden je ook aan om een
reservemondmasker bij je te hebben. Breng een enveloppe of plastic zakje mee
om je mondmasker in te bewaren tijdens de maaltijd. Wie geen mondmasker bij
zich heeft, kan op het leerlingensecretariaat eentje verkrijgen tegen de prijs van 1
euro.
Handhygiëne
- Je wast regelmatig je handen met water en zeep of maakt gebruik van de
voorziene handgel: bij het binnenkomen van de school, bij de start van een les,
na toiletbezoek, voor de maaltijd, in de praktijkles na het bedienen van de
machines …
- We raden je aan om je handen te wassen vooraleer je naar school komt en
wanneer je weer thuiskomt.
- In alle ruimtes waar stromend water is, voorzien wij zeep en papieren
handdoekjes.
- We voorzien handgel
* in alle ruimtes waar geen stromend water aanwezig is
* aan de inkom van de gebouwen.
- Handdrogers worden buiten gebruik geplaatst.
- Materiaal en handboeken geef je niet aan elkaar door.
De middagpauze/refter
Je brengt je lunchpakket mee en ook een drinkbus met water. Als school zorgen wij
ervoor dat je je drinkbus altijd kan bijvullen.
Je eet in je klaslokaal, met uitzondering van de praktijk- en de labolokalen. Als je
klaar bent met eten, zet je onmiddellijk je mondmasker weer op. Je mag dan de
klas verlaten en je moet naar je klaszone op de schoolterreinen gaan.
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Leerlingen die iedere middag thuis gaan eten, mogen dat blijven doen.
Op vrijdagmiddag mogen de leerlingen van het 6de jaar nog steeds naar buiten. Ze
moeten zich daar wel houden aan de maatregelen die in de maatschappij gelden.
De praktische regeling ziet er als volgt uit:
Middenschool
1ste graad

Van 12.05 u. tot 12.28 u.
Eten in klaslokalen

Van 12.28 u. tot 12.55 u.
Naar de klaszone buiten of bij
regenweer naar toegewezen
klaslokaal

TSO/BSO
2de graad

Van 12.05 u. tot 12.28 u.
Eten in de klaslokalen,
uitgezonderd de praktijk en
labo’s. Die gaan naar de
refter gebouw E.

3de graad

Eten in de klaslokalen,
uitgezonderd de praktijk en
labo’s. Die gaan naar de
overdekte gebouw E.

Van 12.28 u. tot 12.55 u.
Naar de klaszone buiten of bij
regenweer naar lokaal 5de
lesuur. De praktijk en labo’s
gaan bij regenweer naar
overdekte gebouw E.
Naar de klaszone buiten of bij
regenweer naar lokaal 5de
lesuur. De praktijk en labo’s
gaan bij regenweer naar
refter gebouw E.

ASO
Alle jaren

Van 12.05 u. tot 12.28 u.
Eten in het klaslokaal,
uitgezonderd:
- wetenschapslokalen 009
011 018 019 107 118 en
informaticalokalen 103 163:
naar refter gebouw D
- op dinsdagmiddag lokaal
011 naar 012
- LO-groepen: in lokalen E41
en E42

Van 12.28 u. tot 12.55 u.
Naar de klaszone buiten of bij
regenweer blijft iedereen
zitten in het lokaal van de
1ste beurt.

Gebruik van de studie en de aula
- We gebruiken hier maximum de helft van de capaciteit. De leerlingen worden
geschrankt geplaatst, zodat we maximaal de social distancing bewaren. Het
dragen van een mondmasker is verplicht.
Gebruik van de bibliotheek
- Omdat alle leerlingen tijdens de pauzes in hun klaszone moeten zijn, kunnen er
tijdens de pauzes geen activiteiten plaatsvinden waarbij leerlingen uit
verschillende klassen gemengd worden. De uitzondering hierop is het
bibliotheekbezoek. Uitsluitend voor het binnenbrengen en uitlenen van een boek
kan je nog steeds terecht in onze bibliotheek. Wel beperken wij hier het aantal
bezoekers: er mogen maximum 4 leerlingen tegelijk aanwezig zijn. Bij het
binnenkomen ben je verplicht om je handen te ontsmetten.
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We rekenen erop dat ieder van jullie de maatregelen van de school strikt opvolgt.
Blijf ook goed zorg dragen voor elkaar en voor je omgeving.
Met vriendelijke groeten
Namens de directie, de opvoeders en alle leerkrachten
Geert Leenknecht
Algemeen directeur
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