
 

Geachte meneer, mevrouw 

Beste leerling 

(ter informatie aan alle personeel) 

In de afgelopen weken bereikten ons enkele vragen èn veranderden de veiligheidsregels.  

De basis in onze school blijft: 

• We zetten het welbevinden, maar ook de veiligheid van onze leerlingen én personeelsleden 
voorop; 

• We streven ernaar om zoveel mogelijk leerlingen veilig naar school te laten komen;  

• We proberen er, in de mate van het mogelijke, een quasi-normaal schooljaar van te maken voor 
iedereen.  

 
Op dit moment is de school nog altijd in code geel. Er zijn geen aanwijzingen dat de overheid dat voor 
onze regio snel zal veranderen. Om zo lang mogelijk in code geel te blijven, vragen we dat iedereen 
de basisregels volgt. 
 
Hieronder vindt u meer informatie over de regels en de regelingen die gelden in de school in 
coronatijd. De eerste regelingen tot en met nummer 10 en de informatie onder ‘code geel’ las u al op 
onze website einde augustus of begin september. Let op sommige regelingen 1-10 zijn licht 
veranderd! 
 
Hebt u hierover nog vragen, dan kunt u die in reply op dit bericht stellen. Over twee weken worden de 
antwoorden op die vragen opnieuw gebundeld in een nieuw bericht. 
 
Met een vriendelijke groet 
 
Remco Babijn 
 

 
De basisafspraken voor al onze scholen 

1. 

 

Reis alsjeblieft niet naar een land of regio met code rood of oranje.  
 

 
Terugkomst uit gebied met code rood 

 

• Je bent wettelijk verplicht om 7 dagen in quarantaine te gaan en je te laten testen 
op de vijfde dag. Neem dus onmiddellijk contact op met je huisarts.  

• Leerlingen die in quarantaine moeten zijn, worden teruggestuurd naar huis. 
 

 



 

2. 

 

Wie symptomen van covid-19 vertoont, blijft thuis en contacteert de huisarts.  

 

 
3. 

 

Wie ziek wordt op school, wordt in afzondering opgevangen in het EHBO-lokaal en/of gaat 
zo snel mogelijk naar huis. Je neemt contact op met de huisarts, die zal beslissen of je 
getest moet worden. De contactopspoorders contacteren het CLB als iemand op school 
besmet is met het coronavirus. Zij zoeken uit met wie de zieke contact had via 
een contactonderzoek. Zo gaan ze na of die contactpersonen ook besmet zijn én welke 
maatregelen zij moeten nemen.   
Wanneer er in de klas iemand besmet is met corona ontvangen ouders, leerlingen en 
personeel een bericht via smartschool. Wie een hoogrisicocontact liep wordt gebeld door de 
CLB-arts.  
Je verwittigt het leerlingensecretariaat en bezorgt een doktersattest. Je kunt niet eerder 
terugkeren dan de datum op het doktersattest. 

4. 

 

Is iemand van het gezin besmet met corona? Dan moet je 7 dagen thuisblijven 
(quarantaine). Je volgt de richtlijnen van de contactopspoorders op. Je verwittigt het 
leerlingensecretariaat en bezorgt een doktersattest. Je kunt niet eerder terugkeren dan de 
datum op het doktersattest. 

5. 

 

Behoor je tot een risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Neem contact 
op met je behandelende arts en neem contact op met de INO (interne ondersteuners; de 
leerlingenbegeleiders). 

6. 

 

Behoort iemand van je gezin tot een risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte 
immuniteit? Dan is er geen reden om thuis te blijven, tenzij de behandelende arts van de 
risicopatiënt anders oordeelt. 

7. 

 

Begroeten gebeurt met een zwaai en niet door het geven van een hand en/of een zoen. 

8.

 

Gebruik een papieren zakdoekje als je moet hoesten, niezen of snuiten. Gooi dit dan weg 
in een afgesloten vuilbak. Hoesten of niezen kan ook in de binnenkant van de elleboog, of  
in je mondmasker.  

9. 

 

Handhygiëne is uiterst belangrijk. Was regelmatig de handen met water en zeep. Bij 
aankomst in de klas ontsmet je je handen met alcoholgel. Wanneer je de klas verlaat, 
ontsmet je opnieuw je handen met alcoholgel. 



 

10.

 

Houd voldoende afstand (minimaal 1.5 meter). Ook buiten op de speelplaats. Ook wanneer 
je buiten een mondmasker draagt, houd je afstand. 
 

11.  
 
Pauze 
 
 
 

Middageten 
De gemeente Duffel vraagt dat alle leerlingen behalve de leerlingen van het zesde jaar en 
de studenten van het zevende jaar op het schoolterrein te eten. Dit om overbodige 
verplaatsingen te voorkomen. 
Eten gebeurt zoveel mogelijk buiten. Als je toch binnen wil eten omdat het regent, houd je 
dan aan de afstandsregels en blijf zo kort mogelijk zonder mondmasker. 
Er wordt geen eten verkocht in de school. Neem zoveel mogelijk je eigen drank mee. 
Wegwerpplastic meenemen in de school is verboden. 

12.  
Twee 
dagordes 

Twee dagordes 
Om de aankomst en het vertrek veiliger te maken, om het openbaar vervoer minder 
piekbelasting te geven en om de pauzes te ontdubbelen en meer plaats te maken in de 
refter, zijn er twee dagordes. Deze blijven van kracht voor het hele jaar. Het is mogelijk dat 
de roosters verder worden aangepast en dat je daardoor opnieuw in een nieuwe dagorde 
valt. Het einduur van de dag valt zoals al jaren het geval nooit later dan 16.30 uur. We 
vragen om op dagorde- en roosterveranderingen niet steeds te reageren. Onze diensten 
zijn immers al overbelast door alle coronamaatregelen.  

13.  
Mondmas-
ker 

Mondmasker 
Het mondmasker wordt gedragen over neus en mond.  
Binnen is een mondmasker verplicht, altijd en overal behalve in de les LO (ook op het 
domein).  
Bij verplaatsingen op het domein is een mondmasker verplicht. 
In de Dreef en op de speelplaats mag bij voldoende afstand het mondmasker worden 
afgezet. Respecteer waar het maar kan de afstand. Wanneer de bel gaat wordt direct het 
masker opgezet, ook wanneer je nog buiten bent. Zie ook hieronder. 

14.  
Afstandson-
derwijs 

Afstandsonderwijs 
Voor wie langer thuis is dan 10 schooldagen voorzien we afstandsonderwijs. Je kunt dan de 
les volgen via een camera. Voor korte quarantaines en ziektes kunnen we dat jammer 
genoeg niet blijven volhouden, daarvoor gaan er te veel leerlingen in quarantaine. Wie 
minder dan 10 dagen thuis moet blijven met corona of vanwege quarantaine zorgt zelf zoals 
gebruikelijk voor bijschrijven en inhalen. Wie zich niet ziek voelt of in quarantaine is, kan wel 
van thuis uit alle opdrachten maken die in smartschool worden gezet. 

15. 
Leerkracht 
in 
quarantaine 

Leerkracht in quarantaine 
Voor zover het de omstandigheden toestaan, blijven leerkrachten in quarantaine lesgeven 
via digitale middelen. Deels is dat via webcam, deels via opdrachten. Omdat de 
mogelijkheid voor opvang van leerlingen wegens de veiligheid beperkt is, is ook deze 
mogelijkheid beperkt. We vragen daarvoor begrip. 

16.  
Afwezige 
leerkrachten 
 

Afwezige leerkrachten 
Het valt voor dat leerkrachten voor een dag of enkele uren afwezig zijn. We proberen dat 
zoveel mogelijk op te lossen door lessen te ruilen. Toch gaat dat heel vaak niet. Vanwege 
de veiligheid worden leerlingen daarom het eerste en tweede, het achtste en negende uur 
dan naar huis gestuurd met een taak. Leerlingen worden zo min mogelijk met meerdere 
klassen samen gezet (als dat gebeurt dan steeds met voldoende tussenruimte) en zo 
mogelijk steeds in de buitenlucht opgevangen. 

17. 
Ramen en 
deuren open 

Ramen en deuren open 
We geven les met zoveel mogelijk frisse buitenlucht in de klas. Dat betekent dat iedere dag 
een ‘dikke-truiendag’ is.  
We wachten op de normen die de minister van onderwijs beloofde, om te weten aan welke 
kwaliteitseisen de omgevingslucht moet voldoen om overdracht van het virus te 
verminderen, zodat we ook weten of we bij kouder weer misschien meer ramen toe kunnen 
houden. 

 
  



 

 

Code geel betekent algemeen voor al onze secundaire scholen:  

 

 

 
Alle leerlingen kunnen 5 dagen per week naar 
school komen.  
Iedereen die een lokaal of bureau ingaat, ontsmet 
zijn handen met alcoholgel. 
 

 

 
Iedereen boven de 12 jaar draagt op school 
verplicht een mondmasker en houdt anderhalve 
meter afstand indien mogelijk. Mondmaskers 
mogen op de speelplaats afgezet worden tijdens de 
(lunch)pauzes. Berg het hygiënisch op en houd 
afstand op de speelplaats. Tijdens de sportlessen 
mag het mondmasker afgezet worden en als je aan 
tafel zit om te drinken en/of te eten. Elke leerling 
zorgt zelf voor voldoende mondmaskers. 

 

 
Al het schoolmateriaal mag gebruikt worden. Het 
wordt regelmatig gereinigd. Het reinigen van laptops 
gebeurt voor en na gebruik. In iedere klas is er 
schoonmaakmiddel en papier voorzien om als je wil 
een bank of ander materiaal te kuisen. 
 

 

 
Er is per school een hygiëneplan opgemaakt. 
Lokalen, sanitair en materialen worden op geregelde 
tijdstippen schoongemaakt.  
 

 

 

Al onze lokalen worden maximaal geventileerd. We 
geven les met de ramen (of deuren) open, ook als 
het kouder wordt. Mechanische ventilatiesystemen 
worden optimaal onderhouden.  
 



 

 

 
Lunchpauzes zullen zo veel mogelijk buiten 
plaatsvinden. Dit schooljaar zullen er geen warme 
maaltijden, broodjes of soep aangeboden worden. 
Iedereen zorgt zelf voor een lunchpakket en drank. 
Waterautomaten (betalend of kraanwater) blijven 
beschikbaar. Alcoholgel wordt voorzien. 
Drinkfonteintjes blijven afgesloten. We vragen wel: 
Gebruik herbruikbaar materialen. 
Wegwerpmaterialen (koekverpakkingen, 
wegwerpflesjes, blikjes) zijn in de school verboden. 

 

 

We vragen leerlingen niet samen in een grote 
groep aan de schoolpoort te staan voor en na 
schooltijd. Samenscholingen zijn nog steeds 
verboden.  
 

 

 
Alle uitstappen (cultuuruitstappen, sportdagen, 
meerdaagse en buitenlandse reizen enz.) buiten de 
school (extra muros) zijn geschrapt, behalve 
praktijklessen op verplaatsing en 
observatieactiviteiten. Zwemlessen kunnen wel 
doorgaan. Lessen in de openlucht in samenspraak 
met de gemeente gebeuren soms in het park. 

 

 

 
Stages kunnen doorgaan, volgens de 
veiligheidsprincipes van de sector waarin je stage 
loopt. Je stagebegeleiders brengen je op de hoogte.  
 

 

 
Examens, GIP en andere evaluatiemomenten vinden 
normaal plaats.  
 



 

 

 
We organiseren oudercontacten en infoavonden 
digitaal. Ouders zijn volgens de overheid geen 
essentiële derden en worden niet toegelaten op 
school, tenzij uitzonderlijk in het belang van de 
leerling. Neem daarvoor contact op met de INO, de 
interne ondersteuner (leerlingbegeleider) van je kind. 

 

.  

Meer info algemeen 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus  

Verdere vragen?  

Je kan met verdere vragen terecht bij je klasleraar. Je kan hem of haar steeds bereiken via 

Smartschool. We rekenen steeds twee schooldagen voor het verwerken van berichten. Voor 

dringende vragen, bel met het secretariaat van de school: 015303858. 

 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus

