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Zwijnaarde, 2 november 2021. 
 
Beste Ouders,  
 
Er zijn opnieuw wat wijzigingen rond de coronamaatregelen vanaf 8 november. 

 

Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar dragen vanaf 8 november in de klas opnieuw een mondmasker 

op school.  

 

Buiten kunnen de mondmaskers af als de leerlingen intense fysieke contacten vermijden. 

 

Alle leerkrachten dragen een mondmasker in de klas.  

Enkel als ze voldoende afstand kunnen houden van de leerlingen en collega’s in de klas mag het 

mondmasker af.   

 

Aanpassing test- en quarantainestrategie leerlingen 

Om de druk op de eerstelijnszones, de artsen en de CLB’s te verminderen en opdat er minder 

leerlingen nodeloos in quarantaine moeten: 

- worden vanaf 8 november enkel nog leerlingen basisonderwijs getest als ze symptomen vertonen; 

- treedt er vanaf 8 november bij 4 of meer besmettingen in een klas in 1 week een procedure tegen 

clusteruitbraken in werking. Dit betekent dat deze klas 1 week in quarantaine wordt geplaatst. 

 

Richtlijnen voor personeel, ouders en derden 

De aanwezigheid van derden op school wordt beperkt. Derden dragen een mondmasker binnen en 

buiten.  Derden kunnen enkel toegang krijgen tot de schoolgebouwen na afspraak. 

Oudercontacten vinden bij voorkeur digitaal plaats, evenwel met aandacht voor de meest kwetsbare 

groepen, voor wie een fysiek oudercontact soms aangewezen kan zijn.  Indien toch een fysiek 

oudercontact zou plaatsvinden, gelden volgende coronamaatregelen: 

 - mondmaskerplicht voor iedere deelnemer; 

 - afstand houden; 

 - handhygiëne; 

 - maximaal ventileren; 

 - gespreksduur beperken. 

Voor eetfestijnen en andere schoolfeesten worden de regels van de bredere samenleving gevolgd.   

Bij voorkeur worden de komende weken/maanden geen festiviteiten georganiseerd.   

Voor  mogelijke eetfestijnen betekent dit dat een covid safe ticket vereist is (+ 12 jaar). 
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Maximaal ventileren blijft de boodschap.  Zorg er dus voor dat de kinderen een extra pull dragen of 

mee hebben …  De verwarming draait op volle toeren, maar met de deuren en ramen open is dit vaak 

niet voldoende. 

 

We blijven ook verder inzetten op onze handhygiëne!  Ontsmetten en veelvuldig wassen blijft zeer 

belangrijk. 

 

Hopend op een veilige schoolomgeving met weinig coronabesmettingen binnen jullie families, 

 

Patrick Mehuys, directeur Sint-Vincentiusschool Zwijnaarde 
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