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Tielt, 27/11/2021 
 

Update corona – Alle klassen  
 
Beste ouders 

 

Waar we allen hoopten langzamerhand van verlost te zijn, heeft ons opnieuw in de greep. Onze school bleef dit 
schooljaar gespaard van grote corona uitbraken, doch zijn extra maatregelen noodzakelijk om de kinderen en hun 
familie en ons team te beschermen. Onderstaand vindt u een overzicht van de maatregelen die ingaan vanaf 
maandag 29/11/2021. We rekenen op de nodige inspanningen van allen, zodat onze school verder gevrijwaard blijft van 
besmettingen.    

 

Preventie en melding van quarantaine en/of besmetting 

• In het grootste belang van de veiligheid van de kinderen, de ouders en onze personeelsleden roep ik eenieder 
op om eventuele besmettingen en/of quarantaines van kinderen en/of familieleden steeds onmiddellijk te 
melden aan de school. Door vlugge en vroege anticipatie kunnen we er hopelijk voor zorgen dat er geen 
besmettingen binnen de schoolmuren gebeuren. Gelieve een eventuele melding steeds te sturen naar het 
mailadres van de klas van uw kind, alsook naar directie@despringplank-tielt.be. Alvast dank om hier gevolg 
aan te geven! 

• Indien uw kind symptomen van een verkoudheid vertoont, vragen we u graag om uw huisarts te raadplegen 
in hoeverre het wenselijk is dat uw kind naar school komt. De laatste weken gaat het virus rond in de Tieltse 
scholen en wij willen proberen vermijden dat dit ook op onze school het geval is. 

Klasgroepen 

• Binnen in het gebouw wordt het mengen van klasgroepen maximaal vermeden. 
• De kinderen zitten in de klas op vaste plaatsen. 
• We werken voorlopig niet meer met gemengde klassen voor de levensbeschouwelijke vakken. 

o Op dinsdag gaan deze lessen door voor L1, L3 en L5. 
o Op donderdag is dit het geval voor L2, L4 en L6. 

• In de refter blijven de kinderen per klasgroep zitten op vaste plaatsen. 
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Uitstappen 

• Wij verkiezen alvast tot aan de kerstvakantie geen uitstappen te doen. Dit betekent concreet: 
o De sportweek van L5 en L6 vervalt aangezien we de klasgroepen niet willen mengen tijdens het 

sporten. 
o We nemen niet deel aan vertoningen in CC Gildhof, aangezien dit steeds samen met andere scholen 

is. 

Ouders en derden op school 

• Ouders kunnen enkel de school betreden na toestemming van directie of secretariaat. 
• Externe dienstverleners (logopedisten, CLB,…) hun aanwezigheid wordt herleid tot wat strikt noodzakelijk is. 
• Wie de school betreedt draagt verplicht en op correcte wijze een mondmasker. 
• Mondmaskerplicht aan de schoolpoort blijft gelden. 
• We beraden ons maandag omtrent het Sintfeest van vrijdag 3/12/2021. 
• Het oudercontact van donderdag 23/12/2021 dient verplicht digitaal georganiseerd te worden. 

Wanneer quarantaine en/of sluiting? 

• Vanaf 3 bevestigde besmettingen in één klas, wordt de klas in quarantaine geplaatst. Indien het CLB oordeelt 
dat er in bepaalde situaties van deze regel dient afgeweken te worden, kan dat. 

• Indien er dient overgegaan te worden tot deels of volledig sluiten van de school, gebeurt dit in overleg met de 
plaatselijke crisiscel, de burgemeester en de algemeen directeur van Scholengroep 24. De finale beslissing 
wordt genomen vanuit de plaatselijke crisiscel. 

• Indien kinderen in quarantaine moeten, doen we er alles aan opdat er weinig verlies zou zijn aan 
onderwijstijd. Wij doen dit middels werkbundels en/of het streamen van lessen. 

Mondmaskers 

• Personeelsleden dragen binnen steeds een mondmasker als ze geen afstand kunnen houden. Wanneer zij 
vooraan staan en voldoende afstand houden, mogen zij het mondmasker afzetten. Op de speelplaats dienen 
zij dit niet te dragen. 

• Mondmaskerplicht voor de kinderen van L5 en L6 blijft geldig binnen in het gebouw. 
• Leerlingen kunnen, wanneer ze stilzitten in de klas, hun mondmasker enkel afzetten als aan volgende 

2 voorwaarden voldaan is:  
o Er is voldoende ventilatie. 
o De leerlingen zitten op anderhalve meter afstand van elkaar. 
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Ventilatie en CO2-meting 

• De school blijft verder inzetten op ventilatie. Na specifieke metingen door de preventieadviseur in al onze 
lokalen, blijkt dat de concentratie CO2 in onze lokalen optimaal blijft door volgende maatregelen: 

o Tijdens de lessen minimaal openzetten van ramen. 
o Tijdens de pauzes maximaal openzetten van ramen. 

Wij hanteerden deze maatregelen reeds en blijven dit verder doen. 
• Op het niveau van Scholengroep 24 worden CO2-meters besteld. Er komt een toestel in alle klassen. 

Afstandsonderwijs 

• Indien dit in bepaalde omstandigheden wenselijk is, kan de school beslissen om over te gaan tot 
afstandsonderwijs. 

Busvervoer 

• Onze Scholengroep heeft beslist dat het busvervoer voorlopig blijft doorgaan. 
• Alle kinderen van de lagere afdeling dienen op de bus een mondmasker te dragen. 
• De kinderen krijgen per klasgroep vaste plaatsen op de bus.  

 

Voor verdere info staan ons team en ikzelf steeds ter uwer beschikking. 

 

 

Samen sterk! 

 

 

Bjorn Moerman 
Directeur Basisschool De Springplank 
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