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Geachte ouder 
Beste leerling 
 
 
Ongetwijfeld bereikten ook u al berichten over de impact van het coronavirus op het onderwijs. Het blijft dan 
ook onze prioriteit om de school te organiseren binnen de geldende veiligheidsmaatregelen. 
Ten laatste na de herfstvakantie schakelen alle scholen over op code oranje.  Dit heeft voor onze schoolwerking 
de nodige gevolgen. We kiezen er bewust voor om geen overhaaste beslissingen te nemen en overleggen met 
ons schoolteam over onze aanpak binnen code oranje. In elk geval zullen wij het recht op leren en goed onderwijs 
voor elk van onze leerlingen maximaal garanderen. 
 
In de week van 26 oktober zetten we alvast verder in op de organisatie van de lessen LO, de refters en de 
avondstudies. 
 

- In de lessen LO gelden een aantal bijkomende beperkingen. Indoor sportactiviteiten kunnen enkel nog 
plaatsvinden wanneer de afstandsregel gerespecteerd kan worden. De kleedkamers worden 
gereorganiseerd zodat klasgroepen (ook bij de meisjes) gescheiden blijven. We voorzien bijkomende 
ontsmettingsmogelijkheden. 

- In de refters, zowel voor warme maaltijden als voor eigen lunchpakketten, sturen we deze week de 
maatregelen bij om leerlingen per klasgroep te laten lunchen. Wie zich niet houdt aan de afspraken 
wordt de toegang tot de refter ontzegd. 

- Voor die leerlingen die intekenden voor de avondstudie: indien mogelijk vragen wij om uw zoon of 
dochter na de lestijd thuis te laten studeren. Toelating om deze week niet in de avondstudie te blijven, 
gebeurt via een nota in de schoolagenda bij (een van) de jaaropvoeder(s). 

 

Daarnaast blijft de mondmaskerplicht op de hele campus gelden en is een blijvende verplichte handhygiëne 
noodzakelijk. Gelieve mee toe te zien dat uw zoon of dochter een reservemondmasker bij zich heeft. 

 

Beste ouder, 

Wij durven hopen op een correcte opvolging door uw zoon of dochter en houden u in de week van 2 november 
verder op de hoogte over onze schoolorganisatie in code oranje vanaf 9 november. 

 

 

Merel Lefevere 
Carla Obin 
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