
 
 

Beste ouder, 
 
‘De herfstvakantie zal verlengd worden: alle scholen - basis-, secundair-, deeltijds kunst- en 

volwassenenonderwijs - maken de brug naar 11 november en openen opnieuw op 

donderdag 12 november tot de kerstvakantie. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Ben 

Weyts beslist in overleg met de onderwijspartners. Dat besluit komt er op basis van een nieuw 

advies dat de virologen hebben overgemaakt aan de minister. ‘ 

Zo staat het te lezen op de website van Onderwijs Vlaanderen.  

Als school zijn we verplicht deze maatregel te volgen en hopen we hiermee de besmettingen in 

te dijken en tegelijkertijd degelijk onderwijs te kunnen blijven bieden minstens tot aan de 

kerstvakantie. 

De gemeente wordt door de overheid vergoed op opvang te organiseren. Ze zullen hierover 

eerstdaags communiceren. 

Als ouder kan u ook met het attest van sluiting van de de school tijdelijke werkloosheid 

aanvragen bij uw werkgever.Deel B moet helemaal door jou als werknemer ingevuld worden. 

Meer info op www.rva.be. Het attest kan je verkrijgen op vraag aan de klasleerkracht. 

Wat verandert er na de herfstvakantie? 

Na het herfstverlof starten we in code oranje. Dit verandert het één en ander in beide 

vestigingen. Voor de duidelijkheid alles op een rijtje: 

IN BEIDE VESTIGINGEN:  

● Communicatie met leerkracht enkel via mail of agenda.  

● Personeelsvergaderingen gaan digitaal door. 

● Oudercontacten na de vakantie gaan enkel nog door op school als dit digitaal niet 

mogelijk is of als de inhoud van het gesprek zich niet leent om dit langs digitale weg te 

doen. 

● Leerkrachten die op verschillende scholen werken, wisselen niet meer over de middag 

van school.  

● Geen uitstappen. In code oranje mogen de zwemlessen wel nog doorgaan van zodra het 

zwembad terug open gaat. 
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MOLENDREEF: 

● Aanwezigheid van ouders vermijden. Daarom kinderen afzetten aan de poort ‘s morgens 

en kinderen afhalen met mondmasker door één ouder bij het einde van de schooldag. 

Bij het afhalen worden telkens 30 mensen binnengelaten. Iedere keer iemand buiten 

gaat, mag er iemand binnen. Het spreekt vanzelf dat we het afhaalmoment zo kort 

mogelijk houden. Mondmasker, handen ontsmetten en afstand houden  blijven 

verplicht. 

● Geen ouders toegelaten op het secretariaat. Vragen kunnen via telefoon of mail. 

KASTEELDREEF: 

● Aanwezigheid van ouders vermijden. Gelieve daarom buiten de poort te wachten tot uw 

kind bij u komt. 

● Boterhameters eten in de klas onder begeleiding van de klasleerkracht.  Soep is 

mogelijk. 

● Kinderen die warm eten krijgen in de refter een vaste plaats per klas. Tussen de klassen 

wordt voldoende afstand gehouden. 

● Rij Gemeentehuis en rij Molendreef worden  tijdens de middag ingekort en 

samengevoegd. Rij Gemeentehuis beperkt zicht tot het oversteken van de kinderen aan 

het zebrapad net voor de school en de rij Molendreef gaat tot aan bakker Luvand. Zo kan 

de leerkracht zijn middagtoezicht doen bij de boterhameters. 

Al deze maatregelen blijven van kracht tot men beslist van overheidswege over te gaan naar 

een nieuwe code.  Vanzelfsprekend zullen we dit dan ook communiceren. 
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Wat verandert er niet na de herfstvakantie? 

● Kinderen blijven voltijds naar school komen. 

● Kinderen worden niet verdeeld onder andere klassen bij afwezigheid van de leerkracht. 

● Leerlingen in de lagere school hebben een vaste plaats in de klas. 

● De organisatie van het middageten in de Molendreef wijzigt niet. 

● Op de speelplaats mogen kinderen nog steeds samen spelen. 

● Er is uiteraard blijvende aandacht voor handhygiëne. 

● Klaslokalen, meubilair, enz. worden regelmatig verlucht en gereinigd. Daardoor kan het 

soms fris zijn in de klas. Gelieve daarvoor een trui te voorzien. 

● Ouders dragen steeds een mondmasker bij het brengen en afhalen van de kinderen n 

houden 1,5m afstand. 

● Leerkrachten dragen een mondmasker wanneer ze op minder dan 1,5m zijn van elkaar 

of van kinderen in de lagere school. 

● Kleuterjuffen moeten geen mondmasker dragen bij kleuters. 

 

 

Samen krijgen we corona klein! 

 
 
 
 
 
 
Het Bronteam 
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