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CORONA FASE oranje – aanpassingen 1 februari 2021 

Beste ouder(s), 

Er zijn enkele wijzigingen gebeurd in de maatregelen die we moeten nemen op school.  

We vatten nog even de belangrijkste maatregelen samen voor jullie. 

NIEUWE AANPASSINGEN 

▪ Vaste plaatsen in de lagere school: 

- Onze leraren maken een schema waarop de vaste plaatsen van de leerlingen vermeld staan. Indien 

nodig, hebben we deze informatie meteen ter beschikking voor het CLB.  

- Zorgleerkrachten mogen wel aan verschillende groepen lesgeven, maar dragen steeds een 

mondmasker en houden rekening met de veiligheidsvoorschriften. 

- Differentiatie in kleine groep blijven we doen in functie van de pedagogische werking in de klas. Maar 

ook hier zullen de zitplaatsen beperkt zijn met de nodige veiligheidsmaatregelen. 

▪ Mondmaskers : 

- Bij leerlingen van het 5e en 6e leerjaar wordt het dragen van een mondmasker verplicht wanneer er in 

het leerjaar iemand positief getest heeft op Covid-19 of wanneer iemand in quarantaine is o.w.v. een 

hoog-risico contact.  

▪ Voor- en naschoolse noodopvang  : 

- Alle opvang gaat, indien het weer dit toelaat, buiten door. Vanuit Stad Leuven (KinderKuren) vragen 

we om enkel van onze naschoolse opvang gebruik te maken indien het niet anders kan. We houden 

deze gemengde groep kinderen na schooltijd liefst zo klein mogelijk. De opvang vanaf 01/02 bekijk je 

daarom best als "noodopvang". 

▪ Huiswerkstudie  :  
- Een beperkte groep kinderen maakt huiswerk in de studie. Deze kinderen krijgen allemaal een vaste 

plaats. Banken worden na gebruik ontsmet. Ook van deze klasopstelling zullen onze leraren een 

schema maken om indien nodig voor te leggen aan het CLB. 

BEHOUDEN  VAN EERDERE AANPASSINGEN 

Voor de kinderen 

▪  Geen warme maaltijden  

▪  Géén uitstappen meer  

- uitzondering L3, Boer en Buiten Parkabdij, volledig in openlucht corona-proof  

- zwemlessen lagere school gaan wel door met extra maatregelen  

▪  Slaapklas kan enkel nog voor de kleuters van de instapklas. 

▪  Geen openklasdagen  

▪  Geen naschoolse activiteiten meer van Kinderkuren 

▪  We organiseren huiswerkstudie zolang we voldoende begeleiders hebben. 

Voor de ouders : 

▪  ‘s Ochtends moeten alle kinderen afscheid nemen aan de schoolpoort : 

- ouders gaan niet meer mee tot aan de klas 

- leerkrachten helpen de kleuters om naar de klas te gaan 

▪  ‘s Avonds kan je je kind afhalen in de school : 

- maximum 1 persoon, met mondmasker, ontsmetten van de handen 

▪  Ouders van K3I, K3G en K2A mogen hun kind afhalen op de kleine speelplaats om 15.30 uur. 

▪  Indien je dat wenst, kan je kind de school ook alleen verlaten. 

   Je kan hiervoor een pasje vragen (info@sanctamariabasisschool.be) 

▪  Externen (ondersteuners, studenten, vrijwilligers) mogen wel nog helpen op school. 

   Met mondmasker en bijkomende maatregelen. 
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Alle basismaatregelen worden strikt nageleefd : 

▪  Verluchten 

▪  Handhygiëne 

▪  Volwassenen bewaren social distance 

▪  Volwassenen dragen een mondmasker 

 

Dankjewel om samen met ons de maatregelen goed vol te houden. Ondertussen doen wij onze uiterste best 

om ervoor te zorgen dat de schooldagen zo aangenaam mogelijk verlopen voor alle kinderen. 

Heb je nog vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen. 

 

Vriendelijke groeten,  

Esther Wallace        Jan Leenaerts 
directie.esther@sanctamariabasisschool.be   directie.jan@sanctamariabasisschool.be  
016/23 67 15 - 0484/14 15 88     016/23 67 15 - 0477/18 82 69 
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