
 

 

        Poperinge, 24 augustus 2020. 

 

 

Beste ouders, 

De Vlaamse minister van Onderwijs samen met de sociale partners beslisten dat 
alle basisscholen vanaf 1 september terug voltijds hun deuren mogen openen. 

Deze beslissing ging niet over één nacht ijs. Ze werd genomen op basis van 
wetenschappelijk onderzoek in binnen- en buitenland over de evolutie van de 
pandemie. 

De virologen benadrukten de ernst van de verspreiding van het coronavirus, maar 
wezen ook op de positieve signalen. Zo blijkt uit analyses van Sciensano dat 
kinderen op school nauwelijks risico lopen om besmet te worden. Op basis van die 
analyses en andere recente wetenschappelijke inzichten werd beslist om het 
Vlaamse onderwijs op 1 september te laten starten in code geel. Lokale besturen 
krijgen de bevoegdheid om indien nodig de maatregelen te verstrengen.  
 
Wat betekent dat nu concreet? 
Voor de zomervakantie werd een opstartplan voor het volgende schooljaar 
opgesteld, waarbij het pandemie-niveau en de daarbij geldende richtlijnen 
gekoppeld werden aan vier kleurcodes (groen - geel - oranje - rood).  
-groen: nul risico, er is een vaccin 
-geel: laag risico 
-oranje: matig risico 
-rood: hoog risico 
Afhankelijk van de kleurcode gelden dan verscherpte (hygiëne)maatregelen.    
 
Wat betekent opstart in code geel?  
De scholen opteren voor een zo normaal mogelijke werking met aandacht voor de 
nodige hygiëneregels voor personeel en leerlingen. 
Leerlingen moeten geregeld handen ontsmetten maar dragen geen mondmasker. Ze 
spelen en volgen alle lessen in hun klasgroep zonder beperkingen of afstandsregels. 
Warme maaltijden zijn mogelijk in code geel. Vanaf code oranje kunnen de 
schoolmaaltijden in het gedrang komen.  
Het schoolzwemmen en de voor- en naschoolse opvang kunnen normaal 
georganiseerd worden.  
 
 
Hoe werk je als ouder mee aan veiligheid op school? 
-Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt. 
-Zet je kind af of haal het op aan de ingang of uitgang van de school.  
-Kom niet op het terrein van de school: niet in de gangen, niet in de klas en niet op 
de speelplaats. 
-Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen. 
-Blijf niet praten aan de ingang of uitgang.  
-Wil je praten met iemand van het schoolteam. Maak dan een afspraak via telefoon 
of via mail. 
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Wat als je kind ziek is?  
Zieke kinderen moeten thuisblijven. 

Wordt je kind ziek op school, dan moet het meteen opgehaald worden. Bedenk 
best vooraf hoe je dit kan organiseren.  

 
Wat gebeurt er als een personeelslid of kind op school besmet is met corona?  
Wie ziek wordt op school, wordt in afzondering gezet, gaat naar huis en laat zich 
testen bij de huisarts of in een triagecentrum. Als de test positief is, wordt 
iedereen met wie de zieke contact had, opgespoord (contact tracing). De CLB’s 
kregen een opdracht in het kader van dit contactonderzoek.  
Denk nu alvast als ouder na hoe je dit organiseert indien het plots noodzakelijk is. 
U kan eventueel de school een extra noodnummer bezorgen waarop steeds iemand 
bereikbaar is. 

 

Wat met externen op school? 
Bij code geel heeft iedere essentiële derde (= iemand die bijdraagt tot het 
onderwijs) toegang tot het schooldomein mits het volgen van de hygiëneregels en 
het dragen van een mondmasker. Bij code oranje komen buitenschoolse lessen van 
de Academie op school en de toegang van externen zoals ondersteuners , 
logopedisten, e.d. in het gedrang. 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
An Tillie 
Algemeen Directeur  
 
Namens alle directies van de Scholengemeenschap KBRP 

 
 


