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Fase oranje: verscherpte maatregelen 

 

Beste ouder(s) 
 

Op basis van de stijgende cijfers in verband met de coronaepidemie is er besloten geweest om het 
volledige Vlaamse onderwijs naar fase oranje over te schakelen. Onze school schakelt vanaf maandag 
26/10/2020 over naar fase oranje.  

Wij blijven dus volledig open en de leerlingen blijven voltijds naar school komen. Ons uitgangspunt 
blijft het garanderen van het recht op leren van elk kind bij ons op school. Dat recht wordt maximaal 
beantwoord door les in de klas, gegeven door de leerkracht. Een digitaal aanbod vormt een uitstekende 
aanvulling, maar echt afstandsonderwijs is louter een alternatief voor wanneer de veiligheidsvoor-
schriften dat vereisen. 

Even kort opgesomd wat dat betekent voor de school naar veranderingen toe: 

 We beperken wie er nog op school mag komen. We laten alleen maar mensen toe die 
essentieel zijn voor een goede werking van de school (=essentiële derden). Zij krijgen toegang 
tot de school voor de taken die ze moeten uitvoeren en die niet eenvoudig op afstand kunnen. 
De directie beslist bij twijfel. 

 We vermijden de aanwezigheid van ouders op school. Dit betekent ook dat de regels waar de 
ouders mogen komen verstrengd worden: 

o We ontzeggen de toegang tot de gebouwen voor alle ouders (tijdens de schooluren). 
Je zal dus niet meer je postvakje kunnen leeghalen of binnengaan in de kleuterafdeling 
(tijdens de schooluren). Digitaal communiceren of in een uitzondering op afspraak 
werken (via secretariaat) is de boodschap. 

o Waar de kinderen dan ophalen en afzetten? We werken met het systeem dat ouders 
niet op de benedenspeelplaats mogen komen. We beperken de schooltoegang tot: 

 Tot aan de schoolpoort (= grijze poort voor de benedenspeelplaats): 

 Bij het begin van de school(uren):  

o vanaf 8u35 tot 8u50 (om 8u50 starten de lessen, graag dus op 
tijd komen. De blauwe poort wordt om 9u00 ook gesloten.) 
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 Op het einde van de school(uren):  

o Vanaf 15u25 tot 15u40 op maandag, dinsdag en donderdag 

o Vanaf 12u00 tot 12u15 op woensdag  

o Vanaf 15u50 op vrijdag tot 16u05 op vrijdag 

 Tot aan de hekjes van de benedenspeelplaats (= drie metalen hekjes bij de 
toegang van de benedenspeelplaats) buiten de schooluren: 

 Voorschoolse opvang: 

o Vanaf 7u30 tot 8u35 (daarna starten de schooluren) 

 Naschoolse opvang: 

o Vanaf 15u40 tot 18u30 op maandag, dinsdag en donderdag 

o Vanaf 12u15 tot 13u00 op woensdag 

o Vanaf 16u05 tot 18u30 op vrijdag 

 Bij de voorschoolse en naschoolse opvang vragen we steeds om tot de hekjes te 
wandelen en daar zal iemand van de opvang u verder helpen.  

 Bij de toegang vanaf de schoolpoort zullen er steeds leerkrachten zijn die uw 
kind mee kunnen begeleiden tot aan de speelplaats. 

 Wij vragen natuurlijk om steeds uw afstand van elkaar te bewaren, een 
mondmasker te dragen en uw tijd op het schoolterrein beperkt te houden. 

 Er zullen geen uitstappen meer doorgaan. De bestaande uitstappen worden opgeschort. De 
zwemlessen blijven als enige uitzondering wel nog doorgaan. 

 We laten alle bijeenkomsten maximaal digitaal contactloos doorgaan. Enkel bijeenkomsten die 
essentieel zijn voor het onderwijs kunnen uitzonderlijk doorgaan indien de nodige veiligheids-
maatregelen gerespecteerd kunnen worden (denk bijvoorbeeld aan pedagogische studiedagen). 

o De vergaderingen van de werkgroepen, schoolraad, ouderraad en andere 
overlegorganen gaan dus digitaal door. 

o Ook de groeiboekbesprekingen zullen digitaal plaatsvinden. Meer informatie krijgt u 
hierover van de klasleerkrachten. 

 We beperken het samenvoegen van klassen. We willen de klasgroepen in hun eigen bubbel 
laten en gaan daarom de klassen niet door elkaar halen. Dit betekent dat we door afwezigheden 
van leerkrachten wel in de problemen kunnen komen en dat er mogelijks bij veel afwezigheden 
moet overgeschakeld worden op de procedure van gedeeltelijke sluiting wegens overmacht. 
Mocht dit het geval zijn, dan zal u zeker meer informatie ontvangen. 

 
Wat verandert er niet? 

De al bestaande maatregelen die op onze school al geldend waren in fase geel en nu doorlopen in fase 
oranje: 

 Maaltijden blijven in de klasbubbel (in de klas of refter). Voor de warme maaltijden zitten de 
leerlingen per klasbubbel in de refter (conform de coronamaatregelen). De warme maaltijden 
blijven dus doorgaan. 
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 Gebruik van de klaslokalen en andere infrastructuur: 

o We beperken de leerlingenstromen en verplaatsingen van leerlingen. 

o Leerlingen krijgen maximaal les in een vaste klasruimte (en eventueel ook een vaste 
plaats waar mogelijk). 

o Leerkrachten veranderen van klaslokaal, niet de leerlingen (met een paar 
uitzonderingen zoals LVB en LO). 

o We ventileren de klaslokalen tijdens de lessen en zetten de ramen helemaal open 
tijdens de pauzes. Ook blijft de deur van de klas open zodat er voldoende geventileerd 
wordt. Pas op: met de koudere temperaturen kan het dus zijn dat het fris is in de 
klassen: zorg dus zeker voor warme kledij (pull, jas, handschoenen, sjaal…). Verluchting 
gaat voor op thermisch comfort. 

o Voor de speelplaats geldt de normale werking. De leerlingen mogen gebruikmaken van 
speeltuigen en speelgoed in openlucht (en we wassen daarna natuurlijk goed onze 
handen). 

 Social distancing en mondmaskers: 

o Principes: 

 Afstand (minstens 1,5 meter) houden (collectief beschermingsmiddel) is 
prioritair aan het dragen van een mondmasker (persoonlijk 
beschermingsmiddel). 

 Als de afstand kan bewaard worden, is het dragen van een mondmasker niet 
verplicht. 

 Ouders (en leerkrachten) dragen bij brengen en ophalen van de kinderen een 
mondmasker op het schoolterrein (vanaf de aanduidingen).  

o Kleuteronderwijs: 

 Afstand houden bij contacten tussen volwassenen. 

 Geen afstand houden bij contacten tussen personeel en kleuters en tussen 
kleuters onderling. 

 Personeel draagt mondmasker als de afstand niet kan gegarandeerd worden. 

 Personeel moet geen mondmasker dragen wanneer ze in contact komen met 
kleuters, ongeacht de afstand. 

o Lager onderwijs: 

 Afstand houden bij contacten tussen volwassenen. 

 Afstand houden bij contacten tussen personeel en leerlingen. 

 Geen afstand houden tussen leerlingen. 

 Personeel draagt mondmasker als de afstand niet kan gegarandeerd worden. 

 Personeel moet geen mondmasker dragen tijdens het lesgeven vooraan in de 
klas, op voorwaarde dat er voldoende afstand is tussen de leraar en de 
leerlingen (en tussen de leraar en eventueel andere personeelsleden). 
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 Handhygiëne: 

o We reinigen regelmatig en grondig (40 à 60 seconden) onze handen met water en zeep. 
We geven voorrang aan water en zeep, maar we kunnen ook alcoholgel gebruiken waar 
nodig. 

 Wanneer wassen we de handen? 

 Voor je naar school vertrekt 

 Bij aankomst op school 

 Bij het binnenkomen van de klas (na de speeltijd en middagpauze) 

 Na toiletbezoek (basishygiëne) 

 Voor en na de maaltijd(en) (basishygiëne) 

 Voor het verlaten van de school 

 Na hoesten, snuiten of niezen 

 We raken ons gezicht zo weinig mogelijk aan met onze handen. We geven geen 
handen of kussen. We begroeten elkaar met een zwaai of met de elleboog. 

 Sanitair: 

o We spoelen de toiletten steeds door met het deksel gesloten. Er hangen affiches in het 
toilet om ons daaraan te herinneren. 

o We gebruiken uitsluitend papieren handdoekjes. 

o We houden het sanitair netjes: deze ruimtes worden dagelijks gepoetst. 

 Lessen lichamelijke opvoeding: 

o De lessen lichamelijke opvoeding worden georganiseerd volgens de principes van het 
protocol van sport. Dit betekent dat voor leerlingen in het basisonderwijs alle indoor- en 
outdoor sportactiviteiten mogelijk blijven. 

o We voorzien zoveel als mogelijk ventilatie (van de kleedkamers) en de sportzalen. 

o Zwemlessen mogen doorgaan in fase oranje (en zijn dus een uitzondering op de 
uitstappen). 

 

Mag ik ook vragen dat u ons op de hoogte brengt wanneer er een positief geval is in uw thuissituatie? 
Wij volgen graag op wanneer leerlingen er niet kunnen zijn wegens coronamaatregelen. 

Ik hoop dat ik u hiermee zeer uitgebreid op de hoogte gebracht heb. Er is ook een versimpeld document 
toegevoegd waar u snel alle informatie kan terugvinden. 

Mocht iets niet duidelijk zijn of mocht u nog met vragen zitten, aarzel dan niet om ons te contacteren 
via info@boomhut.be of via 02 356 45 76. 

 

Met vriendelijke groeten, 
 

Ruben Wiedijk 
Directeur 
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