
 

vzw Scholengroep Sint-Michiel, Kattenstraat 33, 8800 Roeselare   ondernemingsnummer 0472 817 986           www.sint-michiel.be 
 
                                 1 

 

Verstrengde Covid-19-maatregelen vanaf maandag 19 oktober 2020 

Roeselare, vrijdag 16 oktober 2020 

 

Geachte ouders, 

Beste leerling 

 
We zijn ons zeer bewust van de grote inspanningen die leerlingen en personeelsleden samen op school leveren 

om te voorkomen dat mensen uitvallen omwille van Covid-19. We durven dan ook hopen dat met de verdere 

stappen die we zetten de besmettingen in school beperkt blijven.   

 

Sinds 1 oktober geldt het correct dragen van een (stoffen) mondmasker als een van de factoren in het 

contactonderzoek van het CLB.  Dit betekent dat als een leerling of personeelslid op school in contact komt met 

iemand die positief test op Covid-19 het als een laag risico contact kan gelden als beide personen een 

mondmasker dragen en de afstandsregel respecteerden. Gezien de stijgende cijfers van de besmettingen in onze 

regio nemen wij ook als school onze verantwoordelijkheid verder op.  Daarom breiden we vanaf maandag 19 

oktober de mondmaskerplicht uit naar de korte pauzemomenten en de middagpauze en geldt de 

mondmaskerplicht op geheel de campus uitgezonderd tijdens de maaltijd. Leerlingen die een tussendoortje 

nuttigen in de korte pauzes op de speelplaats, doen dat staand met respect voor de afstandsregels. In alle andere 

situaties moet de mondmaskerplicht gerespecteerd worden. Voor een correct mondmaskergebruik verwijzen 

we naar de richtlijnen op info-coronavirus.be. Mogen we vragen dat uw zoon/dochter zelf voor elke dag in een 

mondmasker voorziet, alsook een reservemasker meebrengt. 

 

Daarnaast onderzochten we ook mogelijke aanpassingen  in de refters. Na campusbreed overleg is beslist om 

alle leerlingen van het zesde jaar tijdelijk de toegang tot het schoolrestaurant of tot de boterhamrefter ’t 

Keldertje te ontzeggen. Zij kunnen wel samen met hun jaargroep terecht in de feestzaal waar ze hun eigen 

lunchpakket van 12:00 tot 12:30 verbruiken.  Door het invoeren van deze maatregel kan de spreiding, zowel in 

de tijd als in de ruimte, voor alle jaargroepen beter georganiseerd worden. 

 

Het blijft verder ook onze opdracht om jullie zoon of dochter erop te wijzen dat altijd en overal de handhygiëne 

moet nageleefd worden door het gebruik van de handgel en het wassen van de handen na het toiletgebruik. 

 

Met deze extra maatregelen hopen we quarantaines van onze leerlingen en leerkrachten te beperken. Onze 

prioriteit ligt immers op het beschermen van elkaar en het blijvend inrichten van alle lessen in functie van een 

succesvolle toekomst voor al onze leerlingen.  Als directie beseffen we maar al te goed dat het niet evident is 

voor onze jongeren om bovenstaande maatregelen elke dag correct na te leven. We willen via deze weg elk van 

onze leerlingen bedanken voor hun flexibiliteit en hun opvolgen van de afspraken hieromtrent. 

 

Met vriendelijke groeten  

 

Het schoolteam 

Merel Lefevere, Carla Obin 
directie  

http://ttp/www.sint-michiel.be
https://www.info-coronavirus.be/nl/mondmasker/

