24 oktober 2020

Beste leerling, beste ouders,

Bij deze willen we jullie graag verder op de hoogte brengen over de concrete invulling van de
maatregelen rondom de overschakeling naar code ORANJE. Deze maatregelen zijn vanuit het
ministerie van Onderwijs opgelegd, en afgetoetst in samenwerking met de dienst Onderwijs van de
stad Hasselt.
Laten we benadrukken dat we in CODE oranje ook weer de veiligheid van zowel de leerling als de
leerkracht voorop stellen. De maatregelen zijn nodig om te kunnen blijven lesgeven in alle veiligheid.
Het belangrijkste doel van deze maatregelen is de contacten verminderen. We voelen allemaal dat
het belangrijk is, gezien de recente ontwikkelingen, om een juiste balans te vinden tussen onderwijs
en veiligheid. We schakelen dan ook vanaf de herfstvakantie over naar code oranje. We richten het
onderwijs zo in dat er nog een groot deel van de lessen kunnen doorgaan als contactonderwijs.
Een kort overzicht van de aanpassingen ‘zoals voorgeschreven door de draaiboeken van het
Ministerie van Onderwijs en Vorming’:
Jonger dan 12 jaar: 100% contactonderwijs
12 tot 18 jaar: max. 14 leerlingen + begeleider
Ouder dan 18 jaar: max. 10 leerlingen + begeleider
Alle klassen van de 1ste en 2e graad blijven volledig contactonderwijs krijgen.
Ook voor graad 3 en 4, Specialisatie en BAC blijven we contactonderwijs geven maar komt er
maatwerk aan te pas.
De maatregelen betekenen voor enkele klassen dat er gesplitst moet worden. We maken maatwerk
per groep, per klas, steeds in overleg met de leerkracht. De inrichtingen en oplossingen die worden
gezocht, zullen steeds vanuit de pedagogische werking van het onderwijs vertrekken. Dit, omdat het
behalen van de leerplandoelstellingen belangrijk is. Jouw leerkracht zal zelf verder communiceren
hoe het verder verloop van de lessen zal gaan.
Ten overvloede herinneren we je graag nog even aan de COVID 19 maatregelen op onze school:
Personeel en leerlingen vanaf 12 jaar dragen verplicht een mondmasker op het ganse
terrein, ook tijdens de pauzes.
(Groot)ouders mogen het gebouw niet in.
Bij aankomst: alcoholgel of handen wassen met (vloeibare) zeep.
Leerkrachten zorgen voor een goede reiniging van de lesruimtes en van de oppervlaktes
en gedeelde materialen.
Leerkrachten zorgen voor goede verluchting.
Wanneer je ziek bent of symptomen vertoont, blijf je thuis. Je belt de huisarts en
verwittigt de school. Bijgevoegd vinden jullie een beslissingsboom die kan helpen om te

-

weten wanneer je naar school kan komen en wanneer niet. (Let op! Als de maatregelen
wijzigen, kan de informatie in de beslissingsboom niet meer up to date zijn)
Hou afstand!

We weten dat deze periode veel van iedereen vraagt. Veel van de leerlingen, veel van de gezinnen,
veel van de leerkrachten. Zoek steun bij elkaar en blijf veilig en gezond.
Vriendelijke groeten,
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