
 

Mechelen 27 oktober 2020 

 

 

 

Beste ouders 

 

 

 

Tijdens het coronaoverleg van maandag 19 oktober is beslist om ook voor het basisonderwijs over te gaan 

naar code oranje, maar wel met verfijningen van de maatregelen in de draaiboeken. Daarvoor waren zo-

wel virologische als pedagogische en organisatorische argumenten. We realiseren de overschakeling naar 

code oranje vanaf de herfstvakantie. 

 

Aanvullend werd op 25 oktober beslist dat de herfstvakantie doorgetrokken wordt t.e.m. 11 november. Of 

de scholen of de stad opvang dienen in te richten, is op dit moment nog niet helder.  

  

Samen met alle andere vrije basisscholen van Mechelen van vzw KOMO maken we in de week van maandag 

26 oktober de overschakeling naar fase oranje.  Onze scholen blijven het welbevinden en de veiligheid van 

alle leerlingen en personeelsleden absolute prioriteit geven.   

 

We vragen aan iedereen, ouders, leerlingen en personeel de basismaatregelen na te leven:  

 

 

 

En dan nog even dit … 

• Neem bij symptomen zoals hoesten, koorts, hoofd- en/of keelpijn, geur- en/of smaakverlies, wate-
rige diarree of ademhalingsproblemen zo snel mogelijk contact met je huisarts. Laat je zoon of 
dochter in dat geval onmiddellijk thuis. 

 

• Van onze ouders wordt verwacht dat ze een mondmasker dragen bij het brengen en halen van 
hun kinderen en de handen ontsmetten bij het betreden van het schooldomein. (bv. Ophalen uit 
avondstudie) Beng je kind alleen en blijf niet staan aan de schoolpoort om de drukte vermijden.  



 

 

De draaiboeken werden verfijnd en aangepast door de over-

heid. Code oranje betekent voor onze basisscholen deze 

verscherpte voorzorgsmaatregelen:  

• Leerlingen krijgen een vaste plaats in de klas. Wanneer er toch wisselende plekken zijn, worden 

hygiënemaatregelen toegepast. 

• Klasgroepen worden niet meer gemengd tijdens klasactiviteiten. O.a. klasdoorbrekend lezen ver-

valt in code oranje. 

• Maaltijden worden vanaf het lager onderwijs per klasgroep genuttigd in de refter. 

• Extra aandacht voor het ventileren van de klaslokalen, je warmer kleden is dus de boodschap. 

• Handhygiëne wordt ook voor de kinderen verhoogd.  

• Ouders kunnen niet meer op school komen, ook niet voor oudercontacten. Deze zullen zo veel mo-

gelijk online plaatsvinden. Uiteraard zijn we bereikbaar via mail en kunnen online momenten in-

geroosterd worden. In uitzonderlijke gevallen beslissen we om ouders nog fysiek uit te nodigen als 

dit niet anders kan, bv. als het pedagogische welzijn van het kind in gedrang komt.  

• Laatkomers wachten aan de voordeur en worden door het personeel naar de klas gebracht. 

• Extra-muros activiteiten zoals uitstappen naar theater, musea e.a., maar ook bos-, boerderij- en 

zeeklassen worden geannuleerd, zolang code oranje van kracht blijft. Wanneer uit een risicoana-

lyse blijkt dat we voldoende veiligheidsmaatregelen kunnen treffen, kan een uitstap weloverwo-

gen toch ingepland worden. 

• Met de leerkrachten die werkzaam zijn in verschillende scholen, werden extra hygiënemaatrege-

len afgesproken. 

• Zwemlessen mogen doorgaan in fase oranje en zijn een uitzondering op extra-muros. Helaas 

zijn de zwembaden sinds gisteren ook gesloten.  

• Lessen lichamelijke opvoeding worden georganiseerd volgens de principes van het protocol 

van sport. Dit betekent dat voor leerlingen in het basisonderwijs alle indoor- en outdoor 

sportactiviteiten mogelijk blijven. 

Wanneer een kind besmet is, wordt de school volgens de procedure verwittigd via het clb. Om vertraging 
in de te nemen maatregelen tegen te gaan, kan u telefonisch contact opnemen via het noodnummer van 
de school: 0484 839927 .  
 
Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan zeker contact op. We helpen je er graag 
verder. 
Tenslotte willen we jullie oprecht van harte danken voor het begrip en voor de zeer constructieve samen-
werking.  Samen op weg naar betere tijden … 
 
 
 
Met vriendelijke groet 
 
Geert Mariën        Kurt Van Steenlandt 
Directeur         Coördinerend directeur SG KOMO 


