
 

                                                                        Houthalen-Helchteren, 9 juni 2021 

 

Betreft: Uitnodiging voor de proclamatie van onze zesdeklassers en info over  

     de veilige organisatie ervan. 

 

Beste ouder(s), 

 

De gemeentelijke preventiedienst heeft ons groen licht gegeven voor het houden 

van een proclamatie, samen met onze ouders. Daar zijn wij en onze 

zesdeklassers heel gelukkig mee! Het afsluiten van de lagere schooltijd is 

immers een mijlpaal in het leven van onze leerlingen en hun ouder(s). Daarom 

willen we in schoonheid afscheid nemen. 

 

Met deze brief willen we u dan ook uitnodigen voor de afscheidsviering van onze 

zesdeklassers. Deze viering zal plaatsvinden op maandag 28/06 om 18.30u. 

Hier kan u de officiële uitnodiging vinden. 

 

Wanneer alle genodigden zich aan de regels zullen houden, zijn we ervan 

overtuigd dat dit op een veilige manier kan plaatsvinden. We zullen wel moeten 

waken over de strikte toepassing van de opgelegde veiligheidsvoorschriften. 

We willen vragen dat u onderstaande veiligheidsmaatregelen respecteert en dat 

u na de proclamatie niet blijft hangen. We willen hiermee het overtreden van het 

samenscholingsverbod vermijden.  

 

We gebruikten het kader van Onderwijs Vlaanderen als inspiratiebron voor de 

organisatie van dit gala. We zullen dit feest op de volgende manier organiseren: 

• Deze viering is enkel voorbehouden voor de ouders (en hun eventuele 

partners). We vragen dus om alvast een oplossing te zoeken voor de 

andere kinderen van het gezin. We kunnen hier, jammer genoeg, geen 

uitzonderingen voor maken. 

• De aanwezigen moeten zich op voorhand inschrijven en registreren. 

Hiervoor zal u later nog een mail met inschrijfstrookje ontvangen. 

• We organiseren dit afscheidsfeest in openlucht. De zitjes voor de 

genodigden zullen onder het afdak geplaatst worden zodat deze 

afscheidsviering ook bij regenweer kan plaatsvinden.  

• Alle genodigden betreden, samen met de leerling van het 6de leerjaar, het 

schooldomein langs de toegangspoort van 1,2 en 3. Dit kan al vanaf 

18.00u. 

• Aan deze poort zullen enkele leerkrachten staan die de genodigden erop 

zullen wijzen dat ze hun handen moeten ontsmetten. Deze leerkrachten 

                                                                                                                 

   

                                                                  

                                                                                                               
 

https://www.degriffel-hh.be/wp-content/uploads/2021/06/uitnodiging-proclamatie-2021.pdf
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-organiseer-je-proclamaties
http://www.degriffel-hh.be/


zullen er ook op toezien dat de gasten voldoende afstand houden en een 

mondmasker dragen. 

• Deze leerkrachten zullen de genodigden begeleiden naar de vaste 

zitplaatsen. De leerlingen van het 6de leerjaar gaan zelfstandig naar het 

klaslokaal waar de eigen klasbubbel zich bevindt. 

• We plaatsen de stoelen telkens per 2 en op voldoende afstand van elkaar. 

Op die manier kunnen we de verschillende gezinsbubbels gescheiden 

houden. 

• Wanneer de gasten plaatsgenomen hebben op de vaste zitplaatsen mogen 

ze het mondmasker afdoen. De bubbels zijn immers voldoende gescheiden 

van mekaar. 

• Onze leerkrachten zullen zelf foto’s maken van het hele gebeuren. Deze 

foto’s zullen we achteraf op onze schoolsite plaatsen zodat iedereen deze 

kan bekijken en downloaden. We willen hiermee vermijden dat genodigden 

gaan rechtstaan of de zitplaats verlaten om te filmen.  

• Het podium zal voldoende ver van de toeschouwers staan. Toch zal elke 

gast alles goed kunnen zien en horen. 

• Toiletbezoek kan, maar bij het verlaten van de zitplaats wordt steeds een 

mondmasker gedragen. 

• Het sanitair zal voldoende ontsmet worden door onze leerkrachten. 

• We voorzien, zowel bij het toekomen als bij het verlaten, een 

circulatieplan met éénrichtingsverkeer. Op die manier kunnen we het 

vertrekken ook gefaseerd laten verlopen. De uitleg hierover krijgen de 

genodigden tijdens de proclamatie zelf. 

• Een receptie behoort, helaas, niet tot de mogelijkheden. We voorzien wel 

een volwaardig alternatief (verrassing!) zodat de invités tijdens de viering 

toch kunnen genieten van een hapje en een drankje. 

 

We beseffen dat we wel heel veel van u vragen. Maar liever deze corona- editie 

dan geen proclamatie, vinden wij en onze zesdeklassers.  

 

Samen met u kijken we uit naar deze memorabele afsluiting van een leuke 

schooltijd. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Onze zesdeklassers 

De leerkrachten 

De directie 

          


