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Beste ouders en leerlingen, 

 

Het nieuwe schooljaar staat voor de deur. In de media verschijnt reeds heel wat info over de start op dinsdag 

1 september. 

Het coronavirus blijft zich verspreiden in verschillende Europese landen. Tot nu toe is er in Vlaanderen echter 

geen reden tot paniek. De scholen starten in code geel. Dit betekent dat alle leerlingen op school worden 

verwacht. 

WAT DOET DE SCHOOL? 

De school volgt de richtlijnen van de overheid. We blijven waakzaam voor ziektesymptomen bij leerlingen 

en personeel. Mocht je kind op school ziek worden, dan wordt het uit de klas verwijderd en worden de 

ouders opgebeld. Contacteer dan je huisarts en vraag een huisbezoek of een afspraak buiten de consultatie-

uren. Indien er na onderzoek wordt vastgesteld dat het om een coronabesmetting gaat dient de school 

onmiddellijk worden verwittigd. 

 

WAT KAN IK ALS OUDER DOEN? 

1. Was je handen regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) met water en zeep. Leer je kind de handen met water 

en zeep te wassen en doe dat ook zelf. Speciale wasgels zijn niet nodig, gewone zeep volstaat. 

2. Hoesten doe je best in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van de ellebogen. 

3. Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak. 

4. Geef geen  handen en kussen. 

5. Krijgt je kind (of jijzelf) koorts, keelpijn, hoofdpijn en begint het te hoesten? Hou het dan thuis en 

raadpleeg een huisarts. Hij kan de situatie beoordelen en de gepaste maatregelen nemen. 

 

WAAR KAN IK DE JUISTE INFORMATIE VINDEN? 

Facebook van de school https://www.facebook.com/tvurstjen/ of onze website www.buso-evergem.be 

 

MAG IK ALS OUDER OF EXTERNE DE SCHOOL BETREDEN? 

NEEN. Dit is echter niet toegelaten. De ouders en externen komen niet verder dan de schoolpoort. 

 

MOET DE LEERLING EEN MONDMASKER DRAGEN? 

Elke leerling  moet dit dragen van zodra ze het schooldomein betreden. Ouders en externen die leerlingen 

komen brengen of halen worden gevraagd een mondmasker te dragen. 
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AFSPRAKEN OP DE SCHOOL: 

De leerlingen dienen bij aankomst op school en gedurende de lesdag hun handen grondig te ontsmetten. 

 

WARME MAALTIJDEN: 

We vertoeven in code geel. De warme maaltijden worden dan ook aangeboden. Bij een code oranje en rood 

zullen er geen warme maaltijden worden aangeboden.   

 

UITSTAPPEN: 

Er kunnen geen uitstappen worden georganiseerd op dit ogenblik.  

 

INFOAVONDEN: 

Voorlopig kunnen we geen infoavonden organiseren. We werken aan een digitale oplossing zodat ouders 

toch aan de nodige info kunnen geraken. De klastitularis verzorgt hiervoor de nodige communicatie. 

 

SPEELPLAATS: 

De leerlingen moeten hun mondmasker niet dragen tijdens de pauzes indien men de afstand van 1,5 m 

respecteert. Ook bij het dragen van een mondmasker dient de afstand van 1,5 m worden gerespecteerd. 

 

INFO SCHOOLJAAR 2020 – 2021: 

Op de eerste schooldag krijgt elke leerling de nodige info mee naar huis. 

 

BUSVERVOER: 

Een nieuw schooljaar betekent ook dat er nieuwe bustrajecten worden georganiseerd.  Dit loopt de eerste 

dagen altijd stroef. Panikeer dus niet als de bus wat later komt, iedereen moet de eerste dagen z’n weg 

vinden. Afhankelijk van de coronasituatie zullen er andere maatregelen gelden. 

 

T-SHIRT: 

Door een samenwerking van de schoolraad en het feestcomité zullen we elke leerling een gratis T-shirt 

bezorgen. Deze T – shirt zal moeten gedragen worden tijdens de LO – lessen. 

 

WAT ALS JE KIND ZIEK IS?  
- Zieke leerlingen  moeten thuisblijven. 
- Afwezigheid dient te worden gemeld aan de school. 
- Is iemand van je gezin mogelijk besmet met corona of heeft iemand van je gezin corona? Dan moet 

je kind 14 dagen thuisblijven. Meer informatie over de procedure:  https://covid-
19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_NL.pdf 
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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 de 
noodopvang 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. 

• 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 koorts, maar ook hoesten, zich grieperig 

voelen,…) 

 

Stay safe 

Directeur Jörge Engels 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Het schoolteam 
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