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Beste ouders, 

Om de veiligheid van de leerlingen en personeel als absolute basisvoorwaarde te nemen, besliste Arkorum om 

voor alle scholen  

 code oranje in te voeren vanaf 12 november 2020 

 mondmaskers voor alle leerkrachten in alle omstandigheden  

 verder warme maaltijden aanbieden volgens een eigen risico analyse 

 toegang geven aan essentiële derden, eveneens georganiseerd volgens eigen risico analyse 

Met deze maatregelen streven we naar een zo veilig mogelijke schoolomgeving, waarbij we het risico op 

besmetting maximaal proberen in te dijken.   

 

Code oranje voor onderwijs - doelstelling van de overheid: 

Op vrijdag 16 oktober 2020 verstrengde het Overlegcomité drastisch de maatschappelijke 

veiligheidsmaatregelen.  Het geeft daarbij absolute prioriteit aan de zorgsector, het onderwijs 

en bedrijven.  Eén van de voornaamste doelstellingen van alle maatschappelijke acties = de 

scholen maximaal openhouden.  Scholen basisonderwijs blijven, tot nader orde, volledig 

open.  Leerlingen kunnen voltijds naar school blijven komen. 

 

Op zondag 25 oktober besliste de minister van onderwijs om de herfstvakantie 2 dagen te verlengen.  

Voor deze bijkomende twee dagen voorzien wij als school geen opvang.  

Maandag 9 november en dinsdag 10 november = geen school voor kleuters en lager. 

 

Overschakeling van code geel naar code oranje: 

Bij de opstart van het schooljaar werden de maatregelen voor code geel met een tint van code oranje al 

opgestart.  De code oranje kent een volledige, uitgebreide opstart, in overleg met de 

schoolgemeenschap Arkorum, na de herfstvakantie. 

 

Belangrijke samenwerking: CLB (centrum leerlingbegeleiding) en Liantis 

Om de contactonderzoeken zo professioneel mogelijk op te volgen wordt voor leerlingen en personeel 

heel sterk samengewerkt met het CLB en Liantis (personeelsleden).   

 

De beide organisaties staan in voor de begeleiding van de school inzake positief bevestigde leerlingen 

en leerkrachten.   De wet van de privacy dient bij alle communicatie en ten allen tijde gerespecteerd te 

worden.   De school volgt hierbij de richtlijnen en afspraken met CLB en Liantis op.  

 

Algemene veiligheidsmaatregelen zorgen er voor dat het virus zich minder kan verspreiden.   

De volgende maatregelen zijn en blijven van toepassing:  

 handen wassen:  verwijderen van de mogelijke virusdeeltjes op de huid 

 afstand houden: druppels vallen op de grond 

 mondmaskers dragen: druppels en microdruppels verspreiden zich niet  

 ventilatie: verdunnen en verdampen van mogelijke microdruppels 

                     



1. Afwezigheden 

BELANGRIJK!    ALTIJD de school verwittigen bij afwezigheid. 
 

Komt uw kind (peuters – kleuters – lagere school) niet naar school?   

Reden: ziek, quarantaine, … welke reden dan ook!  
 

VERWITTIG altijd de school voor 9 u op de eerste dag van de afwezigheid! 

051/20.70.87       of via mail naar      secretariaat@spanjeschool.be 

 

2. Mondmaskers op school 

 kinderen onder de 12 jaar, ook 12 jarigen op de basisschool: moeten GEEN mondmasker dragen 

 leerkrachten, ouders, externen, … dragen steeds een mondmasker (geen sjaal of ander doek dat 

mond en neus bedekt) bij het betreden van de school.   

 leerkrachten, begeleiders, … dragen tijdens de schooluren in contact met andere volwassenen 

en met de kinderen een mondmasker, ook tijdens toezicht op de speelplaats  

 

3. Op tijd naar school  

 Kom ALTIJD op tijd naar school (voor 8.30u en voor 13.15u) 

- ’s morgens: poort afgesloten om  8.30u.   

- ’s middags: poort afgesloten om 13.15u  

 Laattijdig aankomen is nu nog meer een verstoring van de organisatie in de klas en school. 

 Kom ’s middags niet vroeger dan 13u. 

 De groene containerbrug (Spanjeschool) is enkel toegankelijk voor kinderen die met fiets naar 

school komen.  

 

4. Aanpassing van de schooluren voor de Spanjeschool 

Om de warme maaltijden in 3 groepen en het ophalen van kinderen zoveel als mogelijk corona veilig te 

organiseren,  zijn we genoodzaakt om de schooluren aan te passen aan onze werking.   

 

kleuterafdeling:  8.30u tot 11.30u voor de kleuterafdeling  

   13u tot 15.45u voor kleuterafdeling 

   woensdag: 8.30u tot 11u voor kleuterafdeling 

 

(afhalen van kleuters om 15.45u, vrijdag 14.45u en woensdag 11u zijn gericht op 

kinderen die geen broer/zus in lagere afdeling hebben, zo vermijden we de sterke 

toestroom van ouders bij het afhalen van de kinderen en vermijden we wachtende 

ouders)  

 

lagere afdeling:  8.30u tot 11.40u voor lagere afdeling  

13.15u tot 16u voor lagere afdeling  

 

5. Zieke kinderen horen niet op school 

Raadpleeg de ‘beslisboom’ op onze website om na te gaan of uw kind naar school kan/mag 

komen.  

Het toedienen van medicatie beperken wij tot het strikt noodzakelijke.  Geef medicatie bij 

voorkeur in de thuisomgeving.  Medicatie MOET altijd voorzien zijn van een medische fiche 

vooraleer we die kunnen toedienen.  

 

Leerlingen die om medische redenen tot een risicogroep behoren, vragen aan de behandelende arts of 

aanwezigheid op school kan. 
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6. Maaltijden 

Ook in code oranje (met aanpassingen) blijven wij warme maaltijden aanbieden.  Om deze werking te 

kunnen realiseren zijn enkele belangrijke aanpassingen nodig. Hieronder onze verduidelijking.   

 Mijn kind(eren) blijft/blijven ’s middags op school eten.  Wat moet ik doen? 

- maaltijdenkaart invullen, bij voorkeur voor volledige maand  

- 1 keuze voor de volledige week: of telkens warme maaltijd of telkens boterhammen 

zonder soep of telkens boterhammen met soep 

- kinderen kunnen tijdens de week ook één of meerdere middagen naar huis gaan eten  

- maaltijden annuleren wegens ziekte of andere reden: telkens voor 8.45u de school 

verwittigen  

- voor alle duidelijkheid: woensdag geen warme maaltijden mogelijk, opvang enkel 

boterhammen zelf mee te brengen 

 Waarom deze striktere regeling?  

- om tijdens het eten de nodige afstand te kunnen voorzien  

 Hoe gaan we dit organiseren?  

- Spanjeschool: 3 bezettingen van de eetzaal en wisselwerking speelplaatsen 

1. groep kleuters 

2. groep 1ste verdiep nieuwbouw  (klassen 1ste en 2de leerjaar) 

3. groep 2de verdiep nieuwbouw  (3de, 4de, 5de en 6de leerjaar) 

 

Wat kan wel: 

 1 week warme maaltijd – 1 week broodmaaltijd 

 1 of meerdere dagen naar huis gaan eten 

 maaltijden annuleren (voor 8.45u via telefoon of via mail naar school) 

Wat kan niet: 

 1 dag warme maaltijd, 1 dag broodmaaltijd … in eenzelfde week 

 een warme maaltijd ’s morgens (op de dag zelf) aanvragen 

 onverwachts op school eten = boterhammen meebrengen 

 

 

7. Ouders, grootouders, familie van kinderen en personeelsleden: afspraken   

 bij het brengen van de kinderen wordt gevraagd om afscheid te nemen aan de schoolpoort, 

gelieve de poorten niet binnen te komen  

 kiss en ride zone (Spanjeschool): de deuren van de auto kunnen wij niet meer openen, we 

blijven wel de organisatie opnemen om de veiligheid aan de school te garanderen  

 gelieve de strikte organisatie dan ook te respecteren  

- draag steeds een mondmasker  

- wacht op de aangegeven plaatsen  

- hou afstand van andere kinderen en ouders 

- kom alleen om uw kind(eren) op te halen, zo vermijden we een toestroom van ouders  

- enkel 1 volwassen begeleider (ouder, grootouder, …) kan kleuters ophalen 

 



8. Brengen en ophalen van kinderen: afspraken  

Spanjeschool: 

- aankomen op school ’s morgens / ‘s middags 

 kleuters: ingang via de hoofdpoort – ’s middag ook via hoofdpoort  

 lager: ingang via de poort fietsenstalling – ’s middags via hoofdpoort  

 afscheid nemen aan de poort – ouders komen de school niet binnen  

 handen wassen of ontsmetten en doorwandelen naar speelplaats  

 

- afhalen van kinderen: via hoofdingang (kleuter en lager) 

 1-richtingsverkeer met ingang witte poort en uitgang containerbrug  

 ’s middags: kinderen worden door de begeleidende leerkracht naar de uitgang 

gebracht, ouders komen de school niet binnen  

 ’s avonds:  

 15.45u: enkel voor de ouders van de kleuters die geen broer/zus in 

lagere afdeling hebben (vrijdag om 14.45u) 

 16u voor alle ouders kleuter en lager  

 woensdagmiddag:  

 11u: enkel voor de ouders van de kleuters die geen broer/zus in lagere 

afdeling hebben  

 11.15u voor alle ouders kleuter en lager  

 

 om de organisatie zo veilig mogelijk te realiseren, vragen we om buggy’s binnen 

de schoolmuren zo veel mogelijk  te vermijden 

 

9. Afhalen kleuters en leerlingen lager.  Welke weg moet ik volgen? 

 

 jongste kleuters ( klas juf Isabelle en juf Celien) 

- toegang via de hoofdingang 

- (broers/zussen lager eerst ophalen uit rij) 

- wandelen richting kleuterspeelplaats 

- afhalen kleuter(s) aan de dubbele witte deur  

- NIEUW: keer niet terug over de speelplaats maar ga via de witte deur richting 

achterkant school en verlaat de school via de containerbrug  

- plaats bij voorkeur de fiets van uw kind in de tuin om het afhalen vlot te organiseren 

 

 

 

 

 

 



 

 oudste kleuters ( klas juf Karolien, juf Céline, juf Anouk, juf Rita en juf Annelore) 

- toegang via de hoofdingang 

- (broers/zussen lager eerst ophalen uit rij) 

- wandelen richting kleuterspeelplaats 

- stap via de witte deur de esplanade binnen  

- kind(eren) ophalen aan de klasdeur  

- NIEUW: wandel verder richting de gang naar de turnzaal en verlaat de school via de 

containerbrug  

- plaats bij voorkeur de fiets van uw kind in de tuin om het afhalen vlot te organiseren 

 

 lagere afdeling  

- toegang via de hoofdingang (niet fietsenstalling) 

- leerlingen staan klaar op speelplaats 

- kinderen vragen toestemming aan de juf om rij te verlaten en sluiten aan bij de ouder 

- vervolg de oversteek van de speelplaats naar de uitgang (containerbrug) achteraan de 

school  

- plaats bij voorkeur de fiets van uw kind in de tuin om het afhalen vlot te organiseren 

 

 

10. oudercontacten 

 oudercontacten lagere afdeling: worden georganiseerd in de weken na de herfstvakantie, dit 

om verspreiding in de tijd te realiseren en zo toestroom van ouders te vermijden (zie brief 

klasleerkrachten) 

 oudercontacten kleuter: november: verdere richtlijnen en info volgen in week na de 

herfstvakantie  

 Hebt u vragen of bezorgdheden over uw kleuter/ kind?  Aarzel dan niet om de klasleerkracht via 

mail te contacteren.   Ook de directie en zorgcoördinatoren blijven ten allen tijde beschikbaar 

via telefoon, mail of online-gesprek.  

 

 

 



11. Sportactiviteiten – turnlessen  

 turnlessen blijven doorgaan op de bestaande manier, ook de kleedkamers (Spanjeschool) 

kunnen verder gebruikt worden door het toepassen van extra reinigen en handhygiëne bij 

betreden en verlaten van kleedkamers en turnzaal  

 sportklassen: vanaf 4de leerjaar gaan deze wel nog door, verplaatsing met de fiets  

 

12. Buitenactiviteiten – Uitstappen 

 buitenactiviteiten worden sterk aangeraden om verspreiding van virus tegen te gaan 

 wij zullen deze geplande activiteiten laten doorgaan als deze kunnen gebeuren zonder 

begeleiding van derden en er geen verplaatsing moet gebeuren met auto’s of bus 

 zwemlessen worden, tot heropening van de zwembaden, stopgezet 

 

13. Essentiële derden = externen die mee instaan voor de begeleiding van kinderen blijven toegang 

verkrijgen tot de school  

 wie behoort tot deze groep o.a. 

- paramedisch medewerkers: logo, kine, thuisverpleging, … 

- CLB 

- leerkrachten in opleiding  

- stage voor studenten in vooropleiding 

- begeleiders ondersteuningsnetwerk  

- vrijwilligers verbonden aan de school 

- ouders waarbij een oudercontact telefonisch of online minder vlot georganiseerd kan 

worden  

 

14. Studie en buitenschoolse opvang  

 de buitenschoolse opvang kan blijven doorgaan in dezelfde omstandigheden  

 studie (Spanjeschool) – enkel nog voor bovenbouw (4de, 5de en 6de leerjaar) 

 

 


