Sinte-Maartenschool
Limbosweg 13
1860 Meise
Tel.: 02/269 49 15
GSM: 0473 51 37 36
E-mail: secretariaat@sinte-maartenschool.be
28 oktober 2020

Wij schakelen over naar code oranje vanaf 12 november.

Wat betekent dat voor jou en je kind?
Beste ouder
Ten laatste na de herfstvakantie start elke school in code oranje. Hieronder beschrijf ik kort
per onderwerp wat dat betekent voor onze school, voor je kind en voor jou.
De samenwerking met het CLB gebeurt zeer vlot, wat enkel kan als we tijdig en goed
geïnformeerd worden. Houd ons dus goed op de hoogte van een mogelijke besmetting en
het resultaat van een testafname. Alvast bedankt voor jullie medewerking en bijdrage tot het
naleven van de maatregelen.
Het draaiboek code oranje werd voor de zoveelste keer geactualiseerd. Dit document werd
door het schoolbestuur, de campusraad, het LOC en de Interne Preventiedienst bekeken en
eventueel ondersteund met adviezen/beslissingen. Hieronder kort de belangrijkste richtlijnen
en praktische gevolgen.
1. Opvang in de herfstvakantie van 2 november tot en met 6 november door vzw
Infano


De inschrijvingen zijn afgerond. Indien je toch nog een plaatsje nodig hebt, gelieve
dan asap contact op te nemen met het secretariaat van de school op 02 269 49 15.



Wie in de herfstvakantie op verlof gaat naar het buitenland moet de regels volgen bij
terugkomst.
o Voor je vertrekt naar het buitenland, check je altijd eerst de reisadviezen op
de website van Buitenlandse Zaken.
o Je vult een formulier in binnen de 48 uur voor je aankomst in België. Krijg je
een bericht dat je kind moet getest worden en in quarantaine moet? Verwittig
dan de school.
o Bezorg het bevestigingsbericht aan de school. Je kind is nu wettig afwezig.
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2. Verlenging van de herfstvakantie + opvang?
Recent besliste ook de Vlaamse Minister van Onderwijs dat de herfstvakantie met 2 dagen
wordt verlengd om de druk op de scholen en de maatschappij iets te verminderen.
Wij hebben verschillende ouders die in cruciale sectoren werken, die zelfstandig actief zijn of
van hun werkgever moeten werken. Dat betekent dat we enkel voor de kinderen van deze
ouders opvang voorzien op 9 en 10 november en dit van 8u00 tot 17u00.
De prijs per dag is € 10,00.
Bevind jij je in deze situatie, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met het secretariaat
op 02 269 49 15 en meld je kind(eren) aan. Zeg er duidelijk bij dat het voor de bijzondere
opvang is op 9 en 10 november. 11 november is voor iedereen een vrije dag.
3. Algemene richtlijnen
De maatregelen inzake hygiëne en organisatie blijven gelden:


Handhygiëne
o Wanneer je als (groot)ouder de schoolsite zou betreden na afspraak of in de
naschoolse opvang, ben je verplicht je handen te ontsmetten. Er staan
desinfectiezuilen aan beide schoolpoorten en aan het secretariaat hangt een
dispenser. Je desinfecteert je handen ook als je de school verlaat.
o Kinderen wassen hun handen op de volgende momenten:
 Als ze thuis vertrekken.
 Bij het betreden van de school.
 Bij het binnenkomen van de klas (na speeltijd).
 Na toiletbezoek.
 Voor de maaltijd.
 Voor het verlaten van de school.
 Na het hoesten, snuiten of niezen.
 Als ze thuiskomen.



Neusmondmasker op school
o Op school:
 Personeel draagt een mondmasker indien de social distancing niet kan
gegarandeerd worden en sowieso in contact met externen.
 Derden op school (externen = kinderen vanaf 12 jaar die niet op onze
school zitten en volwassenen) dragen te allen tijde hun mondmasker.
o In de gemeente: in Meise-centrum geldt mondmaskerplicht.



Afstand houden (social distancing)
o Deze maatregel is prioritair en geldt te allen tijde.
o Op de school is social distancing niet verplicht tussen de kinderen alsook
tussen kleuters en hun leerkrachten. Vanaf de lagere school moet de afstand
tussen leerkracht en leerling wel nagestreefd worden, zo niet is het dragen
van een mondmasker verplicht door de leerkracht.
o Leerkrachten die aan verschillende klasgroepen les geven moeten een
mondmasker dragen, ook bij de kleuters. Deze maatregel wordt opgelegd
door het schoolbestuur.



Ventilatie op school
o Het is heel belangrijk dat er regelmatig wordt verlucht. Klasdeur en één raam
zijn wenselijk doorheen de hele dag. (onze school kwam in de
nieuwsuitzending van Karrewiet op 22 oktober 2020)
o Gelieve rekening te houden met de buitentemperatuur en je kind steeds
voldoende warm aan te kleden, zodat we zoveel mogelijk kunnen ventileren
en niet enkel tijdens de speeltijden.
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Ouders op school
o Ouders zijn bij ons niet toegelaten op school, tenzij op afspraak. Dat was al zo
in code geel.
o We kiezen ervoor om zowel ’s ochtends als ’s avonds gespreid de school in of
uit te gaan. Zo streven we naar een drukverlaging aan de schoolpoorten en
kunnen ouders afstand bewaren.
o Blijf als ouder niet treuzelen of praten aan de straatkant, maar ga meteen naar
huis. Vraag dit ook aan je kind als die alleen naar huis mag te voet of met de
fiets.
o Het is belangrijk dat het steeds dezelfde persoon is die het kind komt brengen
en ophalen. Gelieve hiernaar te streven.

4. Voorschoolse opvang
Na advies van het CLB en de interne preventiedienst wordt de voorschoolse opvang
opgeschort. De school zal openen vanaf 8u00 via de gekende poorten.
WIE

WAAR

jongste
kleuters:
JK1, JK2,
JK3, JK4,
JK5

WANNEER

8u00-8u30

oudste
kleuters:
2KK, 3KK

8u00-8u30

via groene poorten
Toezicht: Liliane
8u15 lkr helpen
via Limbosweg 13
Toezicht:
Narine/Linda/Els op
woe
8u15 lkr helpen in
speelzaal of zone
vrachtwagen
via
Brusselsesteenweg
Toezicht: Corry
8u15 lkr helpen

SCHOOLSTRAAT
(pleintje Baron)
1LJ
2LJ
3LJ

INGANG

8u00-8u30
De poort sluit om
8u30; de lessen
starten om 8u35
voor alle kinderen.
De poort sluit om 8u30.

SCHOOLSTRAAT

4LJ
5LJ
6LJ

8u00-8u30

De poort sluit om 8u30.

8u00-8u30
via Bouchoutlaan
8u00 toezicht: Linda
! De leerlingen gaan
door naar de lange
speelplaats tot 8u15!
8u15 toezicht An
De poort sluit om
8u30; de lessen
starten om 8u35
voor alle kinderen.
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5. Naschoolse opvang: inschrijven verplicht met aandacht voor de cruciale
sectoren
De organisatie van het ophalen van je kind verandert niet.
Deze organisatie is reeds code-oranje-proof.
WIE

WAAR

jongste
kleuters:
JK1, JK2,
JK3, JK4,
JK5

WANNEER

UITGANG

15u30-16u30

tot 16u30, dan via Limbosweg
Toezicht: lkr, Liliane en Linda, Infano

woensdag
12u10-12u20

woensdag
tot 12u20, nadien via Limbosweg

15u30-18u00
oudste
kleuters:
2KK, 3KK

woensdag
12u10-12u20
15u30-16u00
SCHOOLSTRAAT
(pleintje Baron)

1LJ
2LJ
3LJ

16u00-18u00
enkel
ingeschreven
leerlingen

van 15u15-15u25 langs Bouchoutlaan, dan via
Limbosweg tot 18u00
Toezicht: lkr, Infano
woensdag
tot 12u20 Bouchoutlaan, nadien via Limbosweg
tot 15u45
1LJ aan de poort secr, 2LJ trappen kerk, 3LJ ter
hoogte van Brusselsestwg 15, tot 16u00 via
poort Brusselsesteenweg
Toezicht: lkr, Melanie, Narine
16u00-17u30: via Brusselsesteenweg
Toezicht: Melanie, Narine
17u30-18u00: via Limbosweg
Toezicht: Infano

De poort sluit om
17u30.

SCHOOLSTRAAT

4LJ
5LJ
6LJ

woensdag
12u15-12u25
15u30-16u00
16u00-18u00
enkel
ingeschreven
leerlingen

woensdag
tot 12u25 via Brusselsestwg, nadien Limbosweg
tot 15u45 via de Bouchoutlaan
Toezicht: lkr
15u45-16u00
via Bouchoutlaan - poort ballenplein
16u00-17u30 via Brusselsesteenweg
Toezicht: Narine en Corry
17u30-18u00 via Limbosweg
Toezicht: Infano

De poort sluit om
16u00.
woensdag
12u15-12u25

woensdag
tot 12u25 via Bouchoutlaan, nadien Limbosweg

Voor de naschoolse opvang vanaf 12 november is het verplicht om in te schrijven. Hiermee
bedoelen we de opvang van 16u00 tot 18u00 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Op woensdag van 12u25 tot 15u00. Wij willen de opvang per klasgroep nastreven om het
contact tussen klasgroepen in een binnenruimte tot een minimum te beperken.
Buiten spelen de kinderen per leerjaar sinds 1 september. Dat is reeds code-oranje-proof.
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Wij vragen dan ook met aandrang om je kind(eren) te komen ophalen na de lesdag. Zo
is de druk op de naschoolse opvang minimaal en kunnen we de mensen die in cruciale
sectoren werken de kans geven om van de opvang gebruik te maken.
Wijzigingen – bijvoorbeeld als je geen gebruik meer wenst te maken van de opvang – dien je
steeds te melden aan het secretariaat via secretariaat@sinte-maartenschool.be of
telefonisch op 02 269 49 15.
Inschrijven voor de naschoolse opvang zijn mogelijk via onderstaande link
tot en met 4 november.

https://forms.gle/C7Je59XB7n7YF8RJ6
De schoolbussen van de gemeente blijven rijden, tenzij tegenbericht van de gemeente zelf.
6. Boterhammen, warme maaltijden of soep
In code oranje biedt de school GEEN soep meer aan voor leerlingen die boterhammen eten.
Er zijn dus twee opties:


Boterhammen eten in de klas met de volgende afspraken
o Ieder kind brengt een keukenhanddoek mee om op de tafel/bank te leggen.
o Ieder kind zwijgt tijdens het eten, ook bij de oudste kleuters hebben we hier
aandacht voor. Bij de jongste kleuters is dit niet eenvoudig, maar wordt het
zeker gevraagd.
o Ieder kind blijft zitten tijdens het eten.



Een warme maaltijd (soep + hoofdgerecht) eten.
o Er wordt met 3 shiften gewerkt:
 Kleuterschool: 11u45
 Onderbouw: 12u25
 Bovenbouw: 12u55
o De kinderen zitten per klas aan een tafel.
o De kinderen blijven zitten.
o Er wordt rondgegaan met eten voor de kinderen die een extra portie wensen.
o De refter kent nu al een in- en uitgang om de leerlingenstromen te leiden. In
code oranje zullen de leerlingen per tafel worden buitengelaten.

7. Speeltijden in de voormiddag en in de namiddag
In de voor- en namiddag spelen de kinderen al per leerjaar/ per groep. Wij kozen reeds voor
deze code-oranje-proof organisatie. Er verandert niets. Buiten spelen is sowieso toegestaan,
alsook het gebruik van speeltuigen en speelgoed buiten. Handen wassen is noodzakelijk na
elke speeltijd.
8. Bewegingsopvoeding: turnen en zwemmen
De turnlessen gaan gewoon door en worden georganiseerd volgens een aantal principes van
het protocol van de sportsector. Over de zwemlessen wordt nog duidelijkheid verwacht.
9. Oudercontacten
De oudercontacten van november zullen digitaal doorgaan. De klasleerkracht zal contact
opnemen om via Teams een digitaal oudercontact te doen. De organisatie gebeurt in
tijdsloten. Meer informatie volgt.
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10. Een kind is afwezig of moet in quarantaine. Wat nu?
Afwezig is afwezig. Op dat moment staat niemands hoofd naar werken, ook dat van kinderen
niet. Als je kind in quarantaine moet en niet ziek is, zal het schoolwerk of impulsen
(kleuterschool) krijgen vanaf 5 dagen afwezigheid. Het contact gaat via de klasleerkracht.
11. De leerkracht is afwezig of moet in quarantaine. Wat nu?
Afwezig is afwezig. Als de leerkracht afwezig is, wordt er een andere leerkracht in de klas
geplaatst. Leerlingen mogen immers niet verdeeld worden. De school heeft een noodplan bij
afwezigheid van meerdere leerkrachten. Indien we toch nog in nood komen, kiezen we
ervoor om eerst de oudste leerlingen op school afstandsleren aan te bieden. Dat zal
gebeuren via Teams.
12. Verjaardagen in de klas
Net zoals in code geel is het enkel mogelijk een individueel verpakte attentie mee te
brengen. Dit is geen verplichting.
13. Sinterklaas op school
Ook voor Sinterklaas geldt code oranje. Sinterklaas is een oud man en moet erg voorzichtig
zijn in deze periode. Hij kan en mag niet naar school komen; ook zijn hulppieten mogen niet
komen. Maar … de Sint vindt het heel belangrijk om contact te hebben met de kinderen.
Er komt dus zeker een leuk alternatief.
14. Uitstappen
In code oranje mogen er geen uitstappen meer doorgaan. Ook openluchtklassen kan dan
niet doorgaan. Het is nu te vroeg om daarover een beslissing te nemen. Externen kunnen in
bepaalde gevallen wel op school komen (vb. workshop, toneel, begeleiding leerlingen …).
Bezoeken aan de bibliotheek mogen wel nog doorgaan.
15. Kennismakingsmoment voor nieuwe peuters
Op het moment dat er nieuwe peuters starten, wordt de klas opgevangen op een andere
locatie. De nieuwe peuter en zijn ouders krijgen een tijdslot om kort kennis te maken met de
klas en de klasleerkracht. Op dat moment wordt essentiële informatie uitgewisseld over de
instap en de persoonlijke noden van de kleuter. De klasleerkracht maakt via mail een
afspraak met de ouders.
16. Samenwerking CLB
De Minister heeft vastgelegd dat het CLB bepaalt welke actie er ondernomen moet worden in
het geval van een (mogelijke) besmetting. Hiervoor gebruikt het CLB een beslissingsboom.
Telkens de school op de hoogte wordt gesteld van een positief geteste leerling of leerkracht,
moet zij contact opnemen met het CLB en zal er, indien nodig, een brief gestuurd worden
(via mail) naar de betrokkenen. De contactgegevens van het CLB staan op de
schoolwebsite.

Dank voor jullie aandacht en medewerking.
Met vriendelijke groeten,
het schoolteam
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Hoe werk je als ouder mee aan de veiligheid op school?


Ouders zijn niet toegelaten op het schooldomein, tenzij op afspraak.



Vooraleer je ’s morgens thuis vertrekt, moet je de temperatuur van je kind meten en de handen laten
wassen. Als je kind koortsig is of ziektesymptomen heeft, dan blijft het thuis. Ook bij het thuiskomen
na een schooldag wast je kind eerst grondig de handen.




Je kind mag in geen geval materiaal/speelgoed meebrengen van thuis. Zorg voor een schooltas met
drinkbus, fruitdoosje en lunchbox.



Eten en drinken worden niet gedeeld, ook niet bij verjaardagen. Gelieve enkel iets mee te geven dat
individueel verpakt is..
KOEKJE



Je komt – indien mogelijk – je kind meteen na schooltijd ophalen om de druk op de organisatie te
verlagen. De kinderen zullen volgens de richtlijnen de school verlaten. Mag je kind alleen met de fiets
naar huis (5LJ en 6LJ)? Vraag dan een fietspasje aan.

+

+



Je bewaart de voorgestelde afstand van 1,5 m aan de poort. Wil je nog een praatje maken, doe dit dan
even verderop en respecteer de afstand. Je blijft in geen geval bij de schoolpoort staan. Zo geef je
andere ouders de ruimte om hun kind af te halen.



Draag een neusmondmasker als je je kind komt brengen of ophalen. Dit is verplicht in de gemeente.




Respecteer de toegewezen in- en uitgang, alsook de tijdssloten.
Indien je met bezorgdheden zit, gelieve dan zeker contact op te nemen met de klasleerkracht, de
zorgcoördinator of mezelf. We zijn er voor jullie! Aarzel niet.
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