Houthalen, 4 december 2021
Betreft: Update coronavirus: verstrengde maatregelen vanaf 6/12
Beste ouder(s),
Het Overlegcomité kwam op 3/12 opnieuw vervroegd samen en besliste verschillende
nieuwe maatregelen te nemen om de huidige, zware coronagolf te bestrijden. Tijdens
het overleg met de onderwijsminister en de onderwijspartners werd gekeken naar wat
de impact van deze beslissingen op onderwijs was. Een overzicht van de reeds bestaande
maatregelen vindt u hier . Hieronder geven we een overzicht van
de bijkomende maatregelen die vandaag beslist werden en ingaan vanaf 8 december.
Mondmaskerplicht vanaf het eerste leerjaar
•

De mondmaskerplicht in de maatschappij wordt uitgebreid naar kinderen vanaf
6 jaar.

•

Bij voorkeur vanaf maandag 6 december en uiterlijk vanaf woensdag 8 december
dragen alle leerlingen vanaf het eerste leerjaar basisonderwijs een mondmasker
in de binnenruimtes op school.

•

Concreet betekent dit dat onze leerlingen van het 1ste t.e.m. het 6de leerjaar in
de klas hun mondmaskers moeten dragen. In klassen met een laag aantal
leerlingen EN met een voldoende ruim leslokaal gaan we proberen om de afstand
tussen de leerlingen te bewaren zodat deze kinderen, wanneer ze stilzitten, het
masker even kunnen afzetten .

•

Buiten, tijdens de speeltijden kunnen de mondmaskers af.

•

Onze leerkrachten moeten geen mondmasker dragen tijdens het lesgeven
vooraan in hun klas, op voorwaarde dat er voldoende ventilatie is en voldoende
afstand tussen de leerkracht en de leerlingen (en tussen de leraar en eventueel
andere personeelsleden).

•

Tip: Gelieve ervoor te zorgen dat uw kind een reservemondmasker in zijn/haar
boekentas heeft zitten.

Aanscherping quarantainestrategie leerlingen
•

Vanaf woensdag 8 december treedt bij 2 of meer besmettingen (voorheen: 3)
in een klas de procedure tegen clusteruitbraken in werking.

•

Wanneer er 2 of meer kinderen positief blijken in een klas, zal deze klasgroep 1
week in quarantaine wordt geplaatst.

•

Ook kunnen scholen nog steeds overgaan tot een gedeeltelijke of volledige
sluiting. Onze school zal dit doen wanneer de onderwijskwaliteit in het gedrang
komt omdat er bv. te veel leraren afwezig zijn of wanneer er te veel
besmettingen zijn. We houden deze besmettingscijfers nauwgezet bij. We nemen
deze beslissing steeds in samenspraak met het CLB en het schoolbestuur.

Extra week kerstvakantie voor het basisonderwijs
•

Voor alle kleuter- en lagere scholen start de kerstvakantie een week vroeger
(vanaf maandag 20/12).

•

Of we tijdens deze “afkoelingsweek” ook noodopvang moeten voorzien is vandaag
nog niet duidelijk. In de loop van volgende week zal hierover gecommuniceerd
worden.

Eerder genomen maatregelen blijven van kracht:
•

We blijven inzetten op een goede handhygiëne.

•

We houden onze klasgroepen maximaal gescheiden.

•

Onze LO-lessen gaan door volgens de richtlijnen van de binnensporten.

•

De lunchpauze heeft per klasgroep plaats in de eigen klas.

•

Zieke kinderen blijven thuis. Laat uw kind niet naar school komen als er
symptomen zijn of als uw kind zich niet goed voelt. Wordt een kind ziek of
vertoont een kind symptomen van corona, of heeft hij koorts, dan zullen we de
ouders contacteren en wordt het kind best afgehaald.

•

Uitstappen, voorstellingen of andere activiteiten kunnen, helaas, niet meer
plaatsvinden. Ook onze sportsnack moeten we vanaf 6/12 annuleren.

•

Bezoek van derden in de school is nog steeds niet toegelaten. Telefonisch of via
mail zijn we wel altijd bereikbaar.

•

De ramen van de klassen staan heel de dag op kip en er wordt les gegeven met de
deur open. Dit omdat een goede ventilatie de meest effectieve maatregel blijkt
om het virus in te perken. Goede verluchting zorgt wel voor meer afkoeling en
vraagt dan ook om warme kleding. Gelieve uw kind daarom warm te kleden.

Woordje van de directeur
Het is niet mijn gewoonte, maar toch voel ik een sterke drang om hier een slotwoord
neer te schrijven en dit in het belang van onze kinderen. Met stijgende verbazing en
stilaan groeiende verontwaardiging bekijk ik telkens de beslissingen van onze
beleidsmakers omtrent deze coronacrisis. Ook begin ik me te ergeren aan de manier van
communiceren. De besluiteloosheid en de verschillende meningen bevorderen eerder
chaos dan een goede aanpak. Ik heb zeker niet de pretentie om mezelf te profileren als
viroloog, ook niet als expert en al helemaal niet als politicus. Ik durf wel te stellen dat
ik, als onderwijsprofessional, inmiddels de nodige ervaring heb om in te schatten wat
deze beslissingen betekenen voor het leren en het welzijn van onze jonge kinderen. En
daar ben ik heel ongerust over. Daarom ben ik ook niet enthousiast over het feit dat ook
onze jongsten op “deze manier” aan het coronafront worden ingezet.

Toch heb ook ik geen keuze. Ik probeer, net als iedere andere schooldirecteur, telkens
dit alles zo goed mogelijk te vertalen naar mijn leerlingen, ouders en personeel. Dat ga
ik ook deze keer weer doen. Ik wil er wel op wijzen dat ik slechts een uitvoerder ben.
Daarbij moet ik steeds dansen op een slappe koord. Voor de ene gaan de maatregelen
immers niet ver genoeg en voor de andere zijn ze te streng. Ik mag me dan nog zeer
gelukkig prijzen dat mijn leerlingen, personeel en ouders (voorlopig) zeer sereen hebben
gereageerd op de aanvullende maatregelen die we op school moesten nemen. Ik hoop dan
ook dat dit zo kan blijven.
Ook deze keer zullen we, met z’n allen, de opgelegde maatregelen weer naar best
vermogen naleven. Opnieuw zullen onze kinderen de nodige discipline tonen en deze
nieuwe regels opvolgen. Ik durf met enige fierheid te zeggen dat onze kinderen dit al
twee (!) jaar doen. Zij verdienen dan ook mijn diepste respect. Onze beleidsmakers
zouden beter de discipline en standvastigheid van onze leerlingen als voorbeeld nemen.
En neen, ook onze leerkrachten zijn niet blij met de extra week kerstvakantie. Dit
omdat ze die week liever les zouden geven. En ook omdat ze beseffen dat voor onze
ouders het onnodig jongleren met werk en het huishouden dan weer begint.
Zij zien het belang van het openhouden van het onderwijs dagelijks terug. Eerdere
opschorting van het onderwijs heeft een immense impact op de leerprestaties en het
welbevinden van onze leerlingen gehad.
Dat er strenge maatregelen genomen worden om het virus in te dijken en vooral om de
zorgsector te ondersteunen, begrijp ik maar al te goed. Ik zou nu niet graag in de
schoenen staan van het zorgpersoneel. Ik vind het wel erg dat onze kinderen opnieuw
moeten opdraaien voor de koppigheid en fouten van sommige volwassenen.
Zorgelijke groeten,
William Theys (directeur)
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.

