Houthalen, 24 maart 2021
Betreft: update 24 maart 2021: maatregelen coronavirus.
Beste ouder(s),
Onze mailtjes over corona volgen elkaar terug sneller op. Dat is geen goed teken
maar we houden de moed erin en we blijven er samen met u alles aan doen om het
virus te verslaan.
Nieuwe richtlijnen Vlaams Ministerie Onderwijs en Vorming
Sinds maandag 22/03 zijn er nieuwe richtlijnen voor het onderwijs van kracht. U
kan ze hier nalezen.
• In gemeenten waar volgens de Risk Assessment Group (RAG) een
verhoogde waakzaamheid geldt, moet vanaf 1 besmetting in een klas, deze

•

volledige klas in quarantaine. In de gemeente Houthalen- Helchteren
geldt momenteel een verhoogde waakzaamheid.
Refters mogen niet meer gebruikt worden voor de lunch. Op onze school
gebruiken we onze eetzalen al niet meer sinds het begin van het
schooljaar. De leerlingen eten nog steeds in de eigen klas met een

•

leerkracht. Wanneer het weer het toelaat, zullen we buiten onze
boterhammetjes nuttigen.
Uitstappen, die onlangs terug mochten doorgaan, zijn terug aan strengere
regels onderworpen. Dit betekent dat we deze activiteiten,
noodgedwongen, terug op een laag pitje moeten plaatsen. We willen immers
de meerkost voor de strikte organisatie ervan niet doorrekenen aan onze

•

ouders.
Lessen levensbeschouwing (RKG, PGD, orthodoxe godsdienst, zedenleer en
islam) gaan door in aangepaste vorm, voor elke klas apart.

•

De inhoud van de sportlessen wordt aangepast zodat er geen contact nodig
is tussen de sportleerkrachten en de kinderen. De verschillende klassen
blijven gescheiden in kleedkamers en op de sportvelden. Van zodra het
terug wat warmer wordt, sporten alle kinderen buiten.

•
•

Er zullen geen derden (ondersteuners, logopedisten, docenten van de
lerarenopleiding,…) meer toegelaten worden op school.
Online gesprekken tussen ouders en de zorgcoördinator, eventueel met
externen, kunnen uiteraard wel nog plaatsvinden.

Een update van de situatie in onze school
U kent de procedure inmiddels. We namen alle nodige stappen en lichtten de
gekende instanties in.
Het contactonderzoek werd gevoerd, waarna alle hoogrisico- contacten werden
verwittigd en in quarantaine geplaatst.
• Momenteel zijn er besmettingen vastgesteld in 4 verschillende klassen van
onze school:
Voor de nieuwe richtlijnen van het Vlaams Ministerie van
Onderwijs en Vorming (voor 22/03):
o Vorige week testte een leerling uit klas 3B positief voor COVID- 19.
De hoogrisico- contacten (kinderen die nauw contact hadden
met deze leerlingen) werden in quarantaine geplaatst en worden
twee maal getest. Eén van deze HR- leerlingen testte intussen ook
positief, de overige HR- leerlingen bleken negatief.
Sinds de nieuwe richtlijnen van het Vlaams Ministerie van
Onderwijs en Vorming (vanaf 22/03):
o Deze week bleek dat er in de klassen 2C en 6B telkens één leerling
besmet raakte. In onze gemeente geldt volgens de Risk Assessment
Group (RAG) een verhoogde waakzaamheid. Daarom werden deze
klassen volledig in quarantaine geplaatst. De leerlingen en
leerkrachten van deze klassen werden gisteren getest door een
mobiel testteam. Vanmiddag lieten ze onze school weten dat alle
leerlingen en ook de leerkrachten van deze klassen negatief
testten. Op vrijdag 26/03 zullen deze leerlingen en leerkrachten
een tweede maal getest worden.
o Vanmorgen kregen we het nieuws dat de juf van 2A positief testte
voor COVID- 19. Bijgevolg werd ook deze volledige klas in
quarantaine geplaatst. Deze leerlingen zullen op vrijdag 26/03 een
eerste keer getest worden door een mobiel testteam.
Crisisoverleg
Vandaag vond een crisisoverleg over de situatie in “De Griffel” plaats. Hierbij
waren vertegenwoordigers van het gemeentebestuur (d.i. het schoolbestuur), de
gemeentelijke crisiscel, het CLB, de preventieadviseur en de directeur van de
school aanwezig.
• Alle gegevens i.v.m. de besmettingen in onze school werden tijdens dit
overleg geanalyseerd.
•
•

Men besloot dat de besmettingen verspreid voorkomen in de school.
Vrijwel alle besmettingen in onze school kunnen gelinkt worden aan

•

besmettingshaarden buiten onze school.
De hoogrisico- contacten ondergingen intussen allemaal een eerste test en
ze bleken, op één contact na, allemaal negatief.

•

Hieruit werd algemeen geconcludeerd dat er momenteel geen medische
reden is om bijkomende klassen te sluiten. Onze school blijkt dus nog
steeds een relatief veilige omgeving.

•

Uiteraard volgen we de situatie nauwkeurig op en blijven we alert voor
eventuele bijkomende besmettingen.

We zijn zeer opgelucht dat we de school (voorlopig) open kunnen houden. We
doen ons uiterste best om de afwezigheid van leerkrachten op te vangen.
Voorlopig lukt dit ons nog, al is het geen makkelijke puzzel. We proberen hierbij
om aan elke klas zo weinig mogelijk leerkrachten te koppelen om het risico op
besmetting zo laag mogelijk te houden.
U kan ook helpen! Houd uw kinderen thuis bij ziektesymptomen (hoesten,
keelpijn,…) en laat ook uw jonge kinderen testen indien ze symptomen vertonen.
Gelieve ons ook steeds op de hoogte te houden.

Heet van de naald
We vernemen net via de media dat onze school vanaf maandag 29 maart de
deuren moet sluiten. De details over deze opschorting van de lessen delen we u
nog zo snel mogelijk mee. Op dit moment zijn we ook nog in het ongewisse over
de precieze richtlijnen hieromtrent.
Aarzel niet om ons te contacteren indien u verder nog vragen of bezorgdheden
hebt!
We danken u allen nogmaals voor het begrip, het vertrouwen en het naleven van
de maatregelen.
Met vriendelijke groeten,
William Theys (directie)
Meer informatie vindt u hier:
• Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be.
• Heb je nog een vraag? Bel 0800 14 689 of mail infocoronavirus@health.fgov.be.
•
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