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   016/20 80 26     www.donboscoheverlee.be           basisschool@donboscoheverlee.be 

 

November 2020: van code geel naar oranje 

Infodocument voor ouders 

 

Beste ouders 

 

 

Corona blijft een rol spelen in ons dagelijks leven.  

In dit coronaplan willen we jullie een overzicht geven van onze werkwijze en 

ook een antwoord geven op jullie vragen. 

Indien je, na het doornemen van dit infodocument, toch nog vragen hebt, kan 

je de directie via mail of telefonisch bereiken. Leerkrachten bereik je het 

gemakkelijkst via mail. 

Indien je nood hebt aan een persoonlijk gesprek, kunnen we hiervoor een 

afspraak maken. 

 

Met vriendelijke groet 

Het DON BOSCOteam 
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WAT BETEKENT CODE ORANJE VOOR ONZE SCHOOL? 

Bij code oranje blijven alle kinderen voltijds naar school komen. 

Om het risico op besmetting zoveel mogelijk te beperken, vragen we aan de ouders om 

afscheid te nemen van de kinderen aan de schoolpoort. We maken een uitzondering voor 

ouders van instappertjes (telkens na een instapmoment) tijdens de eerste week. 

Alle andere ouders geven hun kleuter (met schooltasje) af aan de kleuterjuf. 

 Hoe organiseren we de lessen? 

Alle leerlingen en kleuters volgen samen les in hun eigen klaslokaal. Ramen en deuren staan 

zoveel mogelijk open voor verluchting en circulatie. Tijdens de speeltijden worden alle 

ramen en deuren opengezet, ook als het kouder is. We vragen aan de ouders om een extra 

trui, warme jas mee te geven indien het kouder wordt. 

Er wordt enkel samen gewerkt met de parallelklas. 

We plaatsten CO2-meters om de luchtkwaliteit in klaslokalen te meten. 

LO-lessen en zwemlessen gaan door zoals gebruikelijk. In het zwembad volgen we de 

richtlijnen van Sportoase op.  

Afspraken rond social distancing en mondmaskers 

Ook op school verwachten we dat iedereen de veiligheidsmaatregelen van de overheid 

opvolgt. Dat wil zeggen dat alle volwassenen altijd een mondmasker dragen. We vragen ook 

om de nodige afstand te bewaren en de aanwezigheid van ouders op school te beperken. 

Iedereen die de school betreedt, houdt zich strikt aan het éénrichtingsverkeer. 

Kind(eren) die na 8.30 uur (te laat) naar school gebracht worden, kunnen we niet langer 

afzonderlijk naar de klasjes brengen. Weet dat het heel ongemakkelijk aanvoelt voor een 

kind om te laat en zonder de juf/meester de klas te moeten betreden. 

Na enkele verwittigingen, vragen we om het kind tijdens de middag terug te brengen zodat 

de les niet gestoord wordt. 

Richtlijnen kleuterschool 

° Voortaan nemen ook ouders van kleuters uit K1 afscheid aan de zwarte poort. Een van hun 

juffen wacht hen op de speelplaats op en toont hen waar het schooltasje mag geplaatst 

worden. We maken een uitzondering voor de kleuters die na een vakantie instappen. Hun 

ouders mogen de eerste week het kind begeleiden tot bij de juf op de speelplaats. 

° Social distancing bij contact tussen volwassenen. We dragen een mondmasker indien de 

afstand niet gegarandeerd kan worden. 

° Geen social distancing tussen volwassenen en kleuters en tussen kleuters onderling. 

° Samen spelen op de speelplaats, gebruik van speeltoestellen buitenspeelgoed verloopt 

normaal. 
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Richtlijnen lagere school 

° Social distancing bij contact tussen volwassenen. We dragen een mondmasker indien de 

afstand niet gegarandeerd kan worden. 

° Social distancing tussen volwassenen en leerlingen. Leerkrachten dragen een mondmasker 

en/of faceshield als de afstand niet kan gegarandeerd worden, zowel binnen als buiten. 

° Geen social distancing tussen leerlingen onderling. 

° Samen spelen op de speelplaats, gebruik van buitenspeelgoed verloopt normaal. 

Welke hygiënische maatregelen nemen we?  

Er wordt ook hier een onderscheid gemaakt tussen volwassenen en kinderen. 

We verwachten van volwassenen dat ze hun handen ontsmetten wanneer ze de school 

betreden voor langer dan het brengen van hun kind. 

Aan de hoofdingang staat alcoholgel. Kinderen hoeven dit niet te doen. 

Handhygiëne blijft ook nu de belangrijkste maatregel. We wassen of ontsmetten onze 

handen. 

- Bij het binnenkomen van de school (volwassenen) 

- Bij het binnenkomen van de klas (kinderen) 

- Na elke speeltijd , na een toiletbezoek 

- Voor de maaltijd 

- Na hoesten of niezen 

° In elke ruimte voorzien we papieren doekjes om de handen te drogen. 

° Gebruikte banken en stoelen worden dagelijks ontsmet (door de klasleerkracht) en 

wekelijks gereinigd (door de poetsploeg) 

° Er wordt door onze poetsploeg nog steeds aandacht besteed aan het reinigen van alles wat 

regelmatig aangeraakt wordt met de handen, klinken, lichtknoppen, kranen, toiletten, … 

 

Wat als je kind ziek is?  

° Zieke kinderen of personeelsleden blijven thuis. 

° We voorzien een thermometer waarmee de temperatuur van een kind vanop afstand 

gemeten kan worden.  

° Bij contact met zieke kinderen dragen we handschoenen. 

° Ouders van kinderen die ziek worden op school, worden meteen gecontacteerd om hen af 

te halen. Je kind kan je ophalen in onze troostruimte (vroeger slaapkamer voor 

instappertjes) rechtover het bureel van de directie. 
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Wat doen we bij kans op besmetting met covid-19?  

° Wie symptomen (hoesten, pijn aan de borst, verlies van reuk of smaak, koorts) vertoont 

van COVID-19, neemt contact op met de huisarts. Die zal bepalen of een test al dan niet 

nodig is. Pas wanneer de uitslag negatief is, kan je kind terug naar school komen. 

Indien de test positief is, wordt de procedure van de contacttracing opgestart door het CLB. 

Het kind zal voor 10 dagen in quarantaine moeten gaan.  

° Eens een leerling of personeelslid van de school positief zou getest worden, zullen wij de 

ouders van de betrokken klas hiervan op de hoogte brengen. 

° We verwijzen graag naar de beslisbomen vanuit het CLB om de juiste beslissing te nemen 

inzake al of niet in quarantaine gaan. 

° We willen erop wijzen dat kinderen waarvan niemand uit het gezin besmet is, wel degelijk 

op school de lessen moeten volgen (behoudend negatief advies van CLB) 

Hoe organiseren we de lunchpauze?  

° We kunnen helaas geen warme maaltijden meer aanbieden daar we onvoldoende afstand 

tussen de tafels kunnen garanderen. Indien we ons hieraan houden en de kinderen enkel per 

klasbubbel een plaats zouden geven, kunnen we niet iedereen die hier nood aan heeft een 

plaats toewijzen in de eetzaal. In shiften eten is ook niet mogelijk, bij gebrek aan helpende 

handen tijdens de middagpauzes. 

Na overleg met de traiteur kunnen we vanaf 13/11 wel afhaalmaaltijden aanbieden op 

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag voor wie hierin interesse heeft. 

Kunnen activiteiten doorgaan?  

Bij de overgang van code geel naar oranje wijzigt er voor basisscholen niet zo erg veel. 

Buitenschoolse daguitstappen worden geschorst evenals meerdaagse uitstappen. 

Activiteiten zoals info-avonden, vieringen zoals grootouder-en Sinterklaasfeest, 

vergaderingen,… worden zoveel mogelijk online gepland, tenzij we dit als school op een 

veilige wijze in real live kunnen organiseren. 

° de verwelkommomenten voor ouders en instappertjes zullen online gebeuren. 

° voor de oudercontacten in december zullen alle ouders eveneens online uitgenodigd 

worden. Sommige moeilijk bereikbare ouders zullen via een tijdsslot uitgenodigd worden op 

school. 

De periode dat zwembaden gesloten zijn, kunnen we de zwemlessen niet laten doorgaan en 

zullen de kinderen 2 keer per week LO-les krijgen. 
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Zijn derden op school toegelaten?  

Enkel essentiële derden worden toegelaten op scholen wanneer deze zich in code oranje 

bevinden. Voor ons behoren de therapeuten, verzorgers, ondersteuners tot essentiële 

derden omdat zij deel uitmaken van onze zorgwerking. 

Aan ouders vragen we nog meer dan ooit om het betreden van het schoolgebouw zoveel 

mogelijk te vermijden. Wie de school binnenkomt om kind(eren) af te halen, verlaat de 

school zo snel mogelijk. Indien je iemand van het schoolteam wenst te spreken, kan je 

hiervoor een afspraak maken zodat we ervoor kunnen zorgen dat we aan alle 

veiligheidsmaatregelen kunnen voldoen. 

Wat als enkele leerlingen of een hele klas in quarantaine 

moet?  

Het blijft o zo belangrijk dat alle kinderen zoveel mogelijk naar school kunnen komen, zowel 

om te leren als te leven en voor het sociale contact met anderen. 

We hebben ervoor gekozen dat wanneer enkele kinderen of een hele klas in quarantaine 

moet, er zal gewerkt worden via Microsoft Teams.  

Moeten een leerling (of meerdere leerlingen) in quarantaine zonder symptomen? 

Dan denken we aan leerlingen die een hoog-risico-contact hadden waardoor ze in 

quarantaine moeten blijven. De leerlingen volgen de nieuwe leerstof live via Teams.  

Deze leerlingen ontvangen via mail de nodige info: online lesmomenten, weekschema, 

verkrijgen van het nodige materiaal,… 

Moet de klasleerkracht in quarantaine zonder symptomen? 

De klasgroep wordt begeleid door een collega terwijl de klasleerkracht van thuis uit een 

aantal lessen geeft via Teams.  

Moet de klasleerkracht in quarantaine wegens ziekte? 

De kinderen werken zelfstandig aan de opdrachten van hun weekschema en krijgen de 

nodige ondersteuning van een collega binnen de klasbubbel. 

Moet de hele klas + leerkracht in quarantaine en vertoont de leerkracht geen symptomen? 

De klasleerkracht geeft van thuis uit een aantal lessen via Teams. Via mail ontvang je de 

nodige info ivm: online lesmomenten, weekschema, verkrijgen van het nodige materiaal, …. 

De ouders van L1, L2, L3 krijgen een stappenplan om in te loggen op Microsoft Teams alsook 

voor het raadplegen van het weekschema (via het gekregen emailadres van de school) Het 

weekschema wordt geüpload ten laatste op zondag vóór aanvang van de nieuwe lesweek. 
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De leerlingen van L4, L5, L6 leerden hoe ze kunnen inloggen op Microsoft Teams en stelden 

een nieuw paswoord in. Om zich aan te melden, gaan ze naar de website 

https://www.office.com/ en zo kunnen ze verderklikken naar Teams. Ze stelden een Team 

van de klas samen zodat ze onderling kunnen communiceren. Leerlingen kunnen ook 

bepaalde documenten terugvinden die ze nodig hebben om huiswerk te maken, ze staan in 

contact met elkaar en met de leerkracht en ze zullen via deze weg ook opdrachten krijgen. 

Binnen Teams kunnen kinderen hun weekschema’s, taken en lessen raadplegen. 

  

Wij hopen dat dit draaiboek jullie in deze tijden wat duidelijkheid biedt! 

Het DON BOSCO-team 

  

 

 

https://www.office.com/

