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Beste ouders

De paasvakantie zit er bijna op. We kijken er naar uit om alle kinderen terug op school te
verwelkomen!
Alle klasquarantaines zijn intussen opgeheven. Momenteel zijn er ook geen besmettingen gemeld bij
leerkrachten of leerlingen van GBR. Laat het ons zo houden!
De Minister van Onderwijs en Vorming besliste samen met de onderwijspartners en in overleg met
de virologen om het derde trimester te starten zoals het tweede trimester. Dat betekent dat al onze
kleuters en leerlingen weer voltijds naar school kunnen komen.
De volgende zaken zijn voor ons belangrijk:

















Leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar zijn nog steeds verplicht om binnen een
mondmasker te dragen.
Refters mogen opnieuw gebruikt worden voor de lunch. In afdeling Centrum blijven we met
de kinderen wel in de klas eten. In afdeling Schoonbroek kunnen de kinderen terug in kleine
groepen en op vaste plaatsen in de refter eten, of buiten indien het weer het toelaat.
(Dag)uitstappen (binnen en buiten) zijn weer toegelaten op voorwaarde dat de uitstap en
het eigen vervoer georganiseerd worden binnen de klasgroep en na een risicoanalyse van de
preventieadviseur van de school. Een bibbezoek of een voorstelling in GC Den Dries behoren
dus weer tot de mogelijkheden.
Essentiële derden worden toegelaten op school als er geen digitale alternatieven zijn en hun
aanwezigheid op school noodzakelijk is om de lesdoelstellingen te behalen of leerlingen te
begeleiden. Het gaat bijvoorbeeld om ondersteuners, logopedisten, kinesisten, …
Gesprekken tussen ouders en de zorgcoördinator, eventueel met externen, moeten wel
online doorgaan. Ouders mogen we nog steeds niet toelaten op school.
We mogen terug nieuwe kleuters en hun ouders ontvangen op onze ‘coronaproof’
openklasdagen en kennismakingsmomenten.
Vakleerkrachten (sport-, godsdienst- en zorgleerkrachten) kunnen vanaf na de paasvakantie
weer lesgeven in beide afdelingen, dus zowel in afdeling Centrum als in afdeling
Schoonbroek.
Zorgmomenten voor kinderen kunnen ook weer doorgaan, zij het onder zeer strikte
hygiënische omstandigheden.
De inhoud van de sportlessen blijft aangepast zodat er geen contact nodig is tussen de
sportleerkrachten en de kinderen. De verschillende klassen blijven gescheiden in
kleedkamers en op de sportvelden. Van zodra het terug wat warmer wordt, sporten alle
kinderen buiten.
De lessen levensbeschouwing (RKG, zedenleer en islam) mogen weer doorgaan zoals we dit
schooljaar gestart zijn. Kinderen uit verschillende klassen die samen levensbeschouwing
volgen, zitten op voldoende afstand uit elkaar.
Maximaal verluchten en ventileren blijft een van de belangrijkste voorzorgsmaatregelen. We
hebben in beide afdelingen goede ventilatiesystemen maar we verluchten ook door de
deuren en ramen vaak open te zetten.

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust!
Vriendelijke groeten
Guy Mermans
Meer info nodig?



veel gestelde vragen van ouders én leerlingen over corona
www.info-coronavirus.be

