Houthalen, 4 november 2021
Betreft: Update coronavirus: mondmaskers op school en wijziging teststrategie
Beste ouder(s),
Gelukkig kan en mag onze school terug volledig openen na de herfstvakantie!
Zoals jullie wellicht in de media gehoord hebben gelden er na deze herfstvakantie weer
nieuwe coronaregels op de scholen.
Het onderwijsveld wil met deze regels de scholen maximaal en zo normaal mogelijk
kunnen openhouden. Dit om het recht op leren te garanderen met zo min mogelijk
beperkingen.
Daarbij staat het onderwijs voor 2 uitdagingen:
• enerzijds zijn er de stijgende coronacijfers - vooral in het lager onderwijs
• en anderzijds is er een test- en quarantainestrategie die veel leerlingen, ook
gezonde, thuis houdt.
Wat betekent dit nu voor onze school?
• Onze leerlingen van het 5de en 6de leerjaar dragen vanaf 8 november binnen
opnieuw een mondmasker op school.
o Als de leerlingen stilzitten in de klas en er is voldoende afstand en
o
o

o
o
•

Leraren van het 5e en 6e leerjaar moeten geen mondmasker dragen
tijdens het lesgeven vooraan in hun klas, op voorwaarde dat er voldoende
ventilatie is en voldoende afstand tussen de leraar en de leerlingen (en
tussen de leraar en eventueel andere personeelsleden).
Andere leerlingen en onderwijspersoneel die een mondmasker wensen te
dragen, mogen dit.
Ouders dragen een mondmasker wanneer ze de school betreden.

De teststrategie wordt vanaf 8 november ook gewijzigd. Dit doet men om de
druk op de eerstelijnszones, de artsen en de CLB’s te verminderen en opdat er
minder leerlingen nodeloos in quarantaine moeten:
o vanaf 8 november worden enkel nog leerlingen basisonderwijs getest als
o

•

ventilatie, mag het mondmasker af.
Buiten kunnen de mondmaskers af, als de leerlingen intense fysieke
contacten vermijden.

ze symptomen vertonen.
vanaf 8 november zal er pas bij 4 of meer besmettingen in een klas in 1
week een procedure tegen clusteruitbraken in werking treden. Dit
betekent dat deze klas dan 1 week in quarantaine zal worden geplaatst.

Wij blijven inmiddels zorgen voor een goede ventilatie in de klassen. Dit is nog
steeds de meest effectieve en essentiële maatregel om het virus in te perken.

Met deze nieuwe maatregelen streven we naar een zo veilig mogelijke schoolomgeving,
waarbij we het risico op besmetting tot het absolute minimum proberen te beperken. Op
deze manier hopen we onze school draaiende te houden. We zijn u alvast enorm
dankbaar voor uw begrip en uw inzet.
Bij vragen of bezorgdheden: neem gerust contact op met de directie op het nummer:
011/49 23 93 of via mail: degriffel@houthalen-helchteren.be.
Zorgzame groeten,
William Theys (directeur)

