SCHOLENGEMEENSCHAP BEERSE

Beerse, 28-08-20

Coronacrisis –opstart schooljaar in de Scholengemeenschap Beerse
Beste ouder

Op 14 augustus besliste de Nationale Veiligheidsraad dat de scholen terug mogen opstarten in code geel.
We verwelkomen graag al onze leerlingen terug op 1 september 2020 na een deugddoende vakantie.
Zij komen elke dag naar school. Alle lessen gaan weer normaal door.
Hoe houden we onze school veilig?
De veiligheid van onze kleuters en leerlingen en ons personeel is het belangrijkste.
Onze veiligheidsmaatregelen zorgen voor een zo veilig mogelijke schoolomgeving.
•

•

•
•

•

Afstand houden (1,5 meter):
Kinderen onderling moeten zich niet aan de afstandsregel houden.
De leerkrachten en andere volwassenen in de school houden voldoende afstand onderling.
Mondmaskers:
De kinderen dragen geen mondmasker.
Alle leerkrachten van de lagere school dragen een mondmasker als de afstand tussen
leerkracht en kind niet kan gegarandeerd worden.
In de kleuterschool dragen de leerkrachten enkel een mondmasker tussen volwassenen. Ze
dragen dus geen mondmasker als ze met de kleuters werken.
Een personeelslid dat ziek wordt op school, vragen we om naar huis te gaan en om de
huisarts te contacteren.
Netheid:
Leerkrachten en kinderen wassen vaak hun handen of ontsmetten deze met hand-gel.
De lokalen worden zoveel mogelijk verlucht.
Het onderhoudspersoneel maakt de lokalen regelmatig grondig schoon.
Gezondheid:
We blijven ook belang hechten aan een goede hoest-en nieshygiëne.

Hoe werk je als ouder mee aan de veiligheid op onze school?
•
•
•
•
•
•
•

De kinderen wassen ’s morgens eerst thuis hun handen.
Draag zelf een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt.
Lagere school: deze ouders komen niet op het terrein van de school: niet in de gangen, niet
in de klas en niet op de speelplaats, uitgezonderd op georganiseerde contacten.
Kleuterschool: de ouders mogen op het terrein van de school om hun kind veilig af te zetten
of op te halen. Elke school maakt hierover verdere concrete afspraken.
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!
Behoort je kind tot de risicogroep? Dan beslist de behandelende arts of je kind de lessen op
school kan volgen of verder thuis blijft leren.
Wordt je kind ziek op school? Dan laten we hem/haar in een apart lokaal
(= EHBO-lokaal) totdat je hem/haar zo vlug mogelijk komt afhalen. Neem daarna telefonisch
contact op met de huisarts. Die zal verdere acties ondernemen.

Hoe bereid je als ouder je kind voor?
•
•

Praat met je kind. Stel hem/haar gerust dat naar school gaan weer veilig kan.
Bereid je kind goed voor over de afspraken op onze school.

Extra informatie:
•
•
•

Eéndaagse en meerdaagse uitstappen blijven doorgaan.
Er worden geen schooldranken aangeboden. Geef je kind een drinkbus met water mee. Dit
geldt ook voor al onze kleuters.
Speeltijden verlopen terug normaal.

Aan iedereen alvast een goede start gewenst op dinsdag 1 september.
Samen zorgen we voor een fijne en veilige school!
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