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Zwemmen voor 2, 4 AB
Start Vlaamse week tegen pesten!
Dikke truiendag
Carnaval voor kleuterschool
Zwemmen voor 2, 6 AB
Carnaval voor lagere school
Start van de krokusvakantie
Einde van de krokusvakantie
Medisch schooltoezicht voor 6B op CLB
Zwemmen voor 1 ABC, 3 AB

Zwemmen voor 3 DE
Start Vlaamse week tegen pesten!
Zwemmen voor 3DE
Dikke truiendag
Carnaval voor campus Marialei
Afsluit fluo-actie op campus Marialei
Carnaval op campus AvD
Start van de krokusvakantie
Einde van de krokusvakantie
Zwemmen voor 3 DE
Fluo-bekeruitreiking op campus AvD
Zwemmen voor 3 DE

Merksem – Schoten, 01 februari2021
Beste ouders,
Tijdens het overleg van minister Weyts met de onderwijspartners en de virologen is er
bevestigd dat er geen afkoelingsperiode komt in het basisonderwijs. Tijdens de
noodzakelijke noodopvang (basisonderwijs) zouden er immers teveel leerlingen uit
verschillende klassen en scholen gemengd worden.
Omwille van de verhoogde besmettelijkheid zullen kinderen in de lagere school die in de
klas naast een persoon die positief heeft getest zaten, als hoog-risico contact beschouwd
worden.
Daarom hanteren wij op onze school de regel dat alle leerlingen een vaste plaats krijgen in
de klas.
Hoog-risico contacten worden 2 keer getest: zo snel mogelijk na identificatie en, als de
eerste test negatief was, ook op dag 7 na het laatste risicovol contact – intussen blijven de
betrokken leerlingen in quarantaine (in afwachting van het testresultaat van de 2e test op
dag 7) of in isolatie (omwille van de bevestigde besmetting)
De duur van de isolatie voor diegenen die positief testen voor COVID-19 wordt verlengd
van 7 naar 10 dagen.
Leerlingen van het 5e en het 6e leerjaar lager onderwijs moeten uit voorzorg een
mondmasker dragen zodra een leerling of leerkracht van de klas in quarantaine (dus
omwille van contact met een besmet persoon) of in isolatie (omwille van een eigen
besmetting) moet.
Het mondmasker dient dan zowel binnen als buiten gedragen te worden gedurende 14
dagen na het laatste risicovol contact.
Bij vermoeden van een cluster van besmettingen op school wordt de reeds bestaande
procedure gevolgd: het CLB contacteert de M-SPOC (medische single point of contact) van
de eerstelijnszone en spreekt daarmee de te volgen procedure af. Dat kan leiden tot het
testen van grote groepen van leerlingen en eventueel sluiting van de school.
Om er voor te zorgen dat scholen zolang mogelijk kunnen openblijven zijn de
buitenschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren beperkt. Deze mogen alleen nog
plaatsvinden in groepjes van maximaal 10. Bovendien worden buitenschoolse
activiteiten beperkt tot 1 activiteit per kind/jongere om te vermijden dat te veel bubbels
zich met elkaar vermengen.

Vriendelijke groeten,
Rob Van den Bergh, administratief-logistiek directeur
Esther Van den Hout, pedagogisch directeur

