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                   Leerlingen 5de  jaar kwalificatie OV3 en ABO 

Beste ouders  

 
De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de scholen voor het buitengewoon onderwijs slechts 

voor een beperkt aantal doelgroepen terug te openen. Gezien de leerlingen van het 5de jaar OV3 

en ABO op de vooravond staan van het behalen van een getuigschrift of attest van verworven 

competenties werd voor deze doelgroep gekozen.  

                         HERSTART VAN DE LESSEN OP MAANDAG 18 MEI OM  9U30 

 
Wat betekent dit voor deze leerlingen? 

- Op maandag en dinsdag worden de leerlingen verwacht op school. 

- Dagen op school starten om 9u30 en eindigen om 15u30. 

- Op woensdag, donderdag en vrijdag gaan de leerlingen op stage en dit volgens de 

uurregeling van de stageplaats. 

- Leerlingen van de afdeling logistiek assistent komen een volledige week naar school. 

 

Welke maatregelen zijn er van toepassing? 
 
- Er worden geen warme maaltijden aangeboden. 

- Mondmaskers zijn verplicht op school. 

- De afstand van 1,5 m social distancing dient te worden gerespecteerd. 

- De leerlingen blijven steeds in hun eigen afdeling/contactbubbel voor de lessen. 

- De middagpauzes kan buiten de school mits het respecteren van de afspraken. 

- Maandag 18 mei zal starten met een onthaalmoment waarbij alle afspraken met de leerlingen 

worden overlopen. De leerlingen melden zelf hun aanwezigheid op het secretariaat. 

- Gezien de lessen voor deze leerlingen terug opstarten zal de preteaching voor deze doelgroep 

worden gestopt. Dit betekent dat de leerlingen op school en op de stageplaats worden verwacht. 

- Ons team staat klaar om de leerlingen op te vangen op school. 

 

We blijven waakzaam voor ziektesymptomen bij leerlingen en personeel. Als een leerling ziek 

wordt op school, wordt hij/zij uit de les gehaald en worden de ouders opgebeld en verzocht hun kind 

op school af te halen. Zieke leerlingen sturen wij niet zelfstandig naar huis. 
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Aandachtspunten voor leerlingen en ouders: 
 
- Blijf aandacht hebben voor hygiënische voorzorgsmaatregelen: handen wassen, papieren 

zakdoeken gebruiken, geen handen of kussen geven. 

- Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich 
grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.  
 
 
EVALUATIE: 
 
Samen met het leerkrachtenteam vinden we het belangrijk om onze leerlingen in een 
afstudeerrichting alle kansen te geven om dit schooljaar positief te kunnen afronden. Wij nemen 
graag deze verantwoordelijkheid als de leerlingen zich kunnen houden aan de regels en de 
afspraken op school en op de stageplaats. Ook buiten de school verwachten we van onze 
leerlingen de juiste houding. 
De school volgt het principe van de permante evaluatie. Dit betekent dat alle prestaties op 
school en op de stage gebruikt worden voor de evaluatie. 
 
 
VRAGEN: 
De school is tijdens de openingsuren bereikbaar. De mogelijkheid bestaat om de leerkrachten te 
contacteren via de social media zoals dit nu ook al mogelijk is. 
 
 
Wat gebeurt er als een personeelslid of kind op school besmet is met corona?  

- De besmette persoon krijgt de nodige verzorging. 
- Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) doet een contactonderzoek en neemt de 

gepaste maatregelen. 
- Het CLB onderzoekt met wie de besmette persoon contact had. Hoe lang en hoe intens 

was het contact? Dat bepaalt of het om een hoog risico contact of laag risico contact gaat. 
- Is de leerling een hoog risico contact van de besmette persoon? Dan moet de leerling 14 

dagen thuisblijven. Neem twee keer per dag de temperatuur van je kind. Krijgt je kind 
ziektesymptomen dan moet je de huisarts telefonisch contacteren.     

- Is de leerling een laag risico contact van de besmette persoon? Dan mag de leerling naar 
school en stage blijven gaan. De leerling draagt dan buitenshuis een stoffen mondmasker. 
De leerling moet ook 1,5 meter afstand houden van andere personen.  Beperk extra sociale 
contacten en verplaatsingen. Krijgt je kind ziektesymptomen dan moet je de huisarts 
telefonisch contacteren.    

- Word je niet gecontacteerd door het CLB? Dan mag de leerling verder naar school blijven 
gaan.  

- Een personeelslid dat ziek wordt op school, vragen we om naar huis te gaan en om de 
huisarts telefonisch te contacteren.   

 
 
Meer informatie? 

• Algemene info en veel gestelde vragen: www.info-coronavirus.be. 

• Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be. 

• Extra informatie voor ouders op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders 

• Facebook van de school https://www.facebook.com/tvurstjen/                                                         

of onze website www.buso-evergem.be 

 

 

Directeur Jörge Engels 
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