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UPDATE MAATREGELEN CORONAVIRUS maandag 8 november 2021
Beste ouders
Gezien de evolutie van het coronavirus in de maatschappij en de nabijheid van het virus in scholen,
ook in onze school, zetten wij de huidige maatregelen en afspraken nog even op een rijtje.
Meldingen
Wij vragen om elke besmetting binnen een gezin aan ons te melden. Dit kan het best via telefoon (09
377 26 08) of e-mail (directie@basisschooloostwinkel.be). Dit komt steeds terecht. De telefoon
schakelt altijd door naar voicemail. Wij geven dit zeker door aan de klasleerkrachten.
Wij volgen alle maatregelen en meldingen nauwgezet op. Eventuele verdere communicatie verloopt
via het VCLB. Enkel bij een besmetting in de klas geven zij ons een brief die wij aan jullie bezorgen.
Voorzorgsmaatregelen
Zoals reeds eerder gemeld doen wij op school al het nodige. Handhygiëne en ventilatie van de lokalen
zijn vanzelfsprekend. Op school is het uitgangspunt dat alle volwassenen een mondmasker dragen. De
kinderen van nest Els dragen binnen een mondmasker.
- Bij leerlingenvervoer met eigen auto’s dragen alle kinderen van de lagere school een
mondmasker en de chauffeur natuurlijk ook.
Richtlijnen bij besmetting, symptomen, hoog-risicocontacten…
De overheid formuleert volgende richtlijnen:
“Vanaf 8 november worden enkel leerlingen basisonderwijs getest als ze symptomen vertonen. Bij 4
of meer besmettingen in één klas in 1 week start een procedure tegen clusteruitbraken. Dit betekent
dat deze klas 1 week in quarantaine wordt geplaatst.”
Wij vroegen verder na bij het VCLB en vatten het kort samen als volgt:
Als je kind symptomen heeft, neem je contact op met de huisarts. Je kan ook bij de apotheek terecht
voor een erkende test.
Bij een besmetting of symptomen binnen het gezin, nam je reeds contact op met de huisarts. Dan
bespreek je ook de quarantainemaatregelen voor alle gezinsleden.
Wie positief test, wordt gecontacteerd door het callcenter van de overheid. Als blijkt dat er hoogrisicocontact was, nemen zij contact op en verwijzen zij door. Je krijgt dus zelf een bericht als je een
hoog-risicocontact had. Toch lijkt het ons raadzaam om zelf de huisarts al te contacteren wanneer je
weet dat je kind een hoog-risicocontact had. Contacten tussen kinderen jonger dan 12 jaar zijn
voortaan altijd laag-risicocontact.
Inhaalwerk lagere school
Voor zieke en afwezige kinderen blijft de gewone regeling. De juf stuurt binnen de twee schooldagen
een e-mail met een overzicht van het inhaalwerk. Als je kind zich al wat beter voelt, is het heel goed
om het schoolwerk thuis op te volgen. Als er boeken en materiaal moeten afgehaald worden, legt de
juf dit klaar bij het onthaal. Je kan bellen bij het afhalen om het naar de schoolpoort te brengen.
Enkel als een volledig klas in quarantaine gaat, schakelen wij over naar afstandsonderwijs voor die klas.

Geen zieke kinderen op school
Zieke kinderen blijven thuis. Wij vragen nadrukkelijk om een ziek kind niet naar school te sturen. Zowel
omwille van gezondheid als kwaliteitsvol onderwijs is dit van belang. Een kind dat ziek wordt op school,
wordt zo snel mogelijk afgehaald. Wij bellen de ouders hiervoor op. Een kind dat toch op school komt
met symptomen mogen wij niet in de klas toelaten.
Bel of mail ons zeker bij vragen of zorgen!
Vriendelijke groeten
Het Twinkelteam

