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         Gentbrugge, 3 februari 2021  

Beste ouder, 

 
Gents Basisonderwijs schakelt naar code rood 
 
Om de basisscholen alle kansen te geven om open te blijven, besliste de Gentse crisiscel Onderwijs 
om te schakelen naar code rood. De minister ging hiermee akkoord. Deze beslissing is genomen 
omwille van een stijging in het aantal besmettingen de afgelopen periode.  
 
Ten laatste op 8 februari dienen we te schakelen naar deze nieuwe code en bijhorende maatregelen. 
De opgelegde maatregelen liggen in lijn met de huidige maatregelen. Ik vind het wel belangrijk dat ik 
jullie voldoende informeer over de werkwijze en de adviezen. 
 
Klaswerking 

De klas = de bubbel  
 
Binnen in de gebouwen zien we de klas als de bubbel. Klasoverschrijdende activiteiten zijn 
momenteel niet toegelaten. De lessen levensbeschouwing zullen we hierdoor ook aanpassen.  
 
Er zijn geen uitstappen toegelaten.  
 
Niet-persoonlijk materiaal gebruiken in de klas wordt tot een minimum beperkt. De klaswerking 
wordt hierdoor wat bijgestuurd en we vermijden, in de mate van het mogelijke, dat zaken veelvuldig 
worden doorgegeven.  
 
Lokalen en meubilair worden extra gereinigd.  

 
We blijven aandacht hebben voor een goede ventilatie van de lokalen en ruimtes. Ook worden deze 
extra gepoetst.  
Daarnaast ontsmetten of wassen onze leerlingen hun handen bij het binnenkomen van de klas. 
 
Maaltijden  

Lunchpakket blijft iedere dag noodzakelijk.  
 
Onze leerlingen gaan in 3 beurten eten in de eetzaal. Daarbij houden we de verschillende klassen 
apart van elkaar en hebben alle leerlingen een vaste plaats. Zo kunnen we dit ook doorgeven aan de 
contact-tracing wanneer dit nodig zou zijn.  
 
Opstart en afsluiten schooldag  

Ouders respecteren bij het afzetten en ophalen de social distance en wachten geduldig hun beurt af. 

Het dragen van een mondmasker is verplicht in een zone van 200m rond de in- en uitgangen van de  

school.  
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Voor- en naschoolse opvang  

In onze voor- en naschoolse opvang kunnen we niet per klasbubbel werken binnen in de 
verschillende ruimtes. We vragen daarom met aandrang enkel gebruik te maken van de opvang 
wanneer het echt niet anders kan. Enkel zo kunnen we opvang blijven aanbieden.  
 
  
Wat bij ziekte of quarantaine? 

Breng bij elke positieve test binnen het gezin de school op de hoogte. Hou kinderen ook thuis in 
afwachting van het resultaat van iemand uit het gezin die getest wordt. Zo kunnen we nog sneller 
schakelen indien nodig.  
 
Hou zieke kinderen thuis en vraag advies aan je huisarts. 
  
Bij een positieve melding van leerling of personeelslid brengen wij als school het CLB op de hoogte 
die de regie in handen neemt. Zij starten de contact tracing op en bepalen welke maatregelen de 
school dient te nemen. Vandaar het belang ons zo snel mogelijk in te lichten.  
 
Tot slot 
 
Deze maatregel (code rood) is tijdelijk, momenteel hebben we geen einddatum doorgekregen. De 
situatie wordt van heel nabij opgevolgd. Indien het mogelijk is om terug te schakelen, zal dat gemeld 
worden.  
 
 
 
Delphine Standaert 
 

Directeur 
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