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Beste ouders, 

Naar aanleiding van de beslissing van de Vlaamse onderwijsminister en onder voorbehoud van goedkeuring op 

het Federaal Overlegcomité, gaan vanaf morgen (dinsdag 23 maart 2021) tot aan de paasvakantie, volgende 

extra veiligheidsmaatregelen in: 

 

1. Geen warme maaltijden tot aan de paasvakantie  

Wie op school blijft eten, brengt eigen boterhammen mee.  De broodmaaltijd wordt in eigen klas 

gegeten.   De school zorgt er voor dat de klasgroepen binnen zoveel mogelijk gescheiden blijven.   

 

2. Geen schoolzwemmen: annulatie schoolzwemmen voor onbepaalde tijd. 

 

3. Geen studie! Buitenschoolse opvang zal zoveel mogelijk buiten gebeuren.   We organiseren op 

woensdagnamiddag opnieuw opvang, ook hier gelden dezelfde afspraken: zoveel mogelijk buiten. Maak 

enkel gebruik van buitenschoolse opvang indien dit strikt noodzakelijk is.  

 

4. Logopedie en kiné kunnen doorgaan zoals gepland. 

 

5. Het ondersteuningsnet besliste om de ondersteuning niet meer fysiek op school te doen.  De online 

ondersteuning kunnen wij voor de kinderen momenteel, door personeelstekort, niet organiseren.  

 

6. De ouders nemen ’s morgens en ’s middags afscheid aan de poort en komen het schoolterrein niet op.  

Kleine fietsen (fietsnamiddagen kleuter) worden in de fietsenstalling geplaatst, niet meer op de 

speelplaats. 

 

7. Afhalen van kinderen gebeurt volgens dezelfde bestaande regeling,  maar mits het strikt naleven van 

afspraken:  

 verplicht mondmasker 

 verplicht afstand houden  

 zo weinig mogelijk contact tussen volwassenen  

 slechts 1 ouder komt kind(eren) ophalen  

 respecteer de wandelrichtingen 

 

8. Oudercontacten zoals zorggesprekken, BASO-fiche gesprekken, … kunnen niet fysiek doorgaan.  Wij 

organiseren deze bij noodzaak telefonisch of digitaal.  Mogelijks worden gesprekken uitgesteld tot na de 

paasvakantie.  

BASO-fiches (enkel voor 6de leerjaar) worden meegegeven met de leerlingen.  Ouders kunnen bij vragen 

de titularissen mailen.  

 

 

Wij danken u voor de medewerking en begrip. Samen tegen het virus.  Hou vol!  

Leerkrachten, dienstpersoneel en directie Spanjeschool- de Tassche 


