Lier, 27 augustus 2020

Communicatie opstart schooljaar
Beste leerling, geachte ouder
Wij zijn blij u te mogen informeren over de geplande opstart van het schooljaar 2020-2021. Zoals u wellicht
in de media vernam, is het de bedoeling dat ook het secundair onderwijs voltijds heropent vanaf 1
september 2020.
Concreet betekent dit dat wij op dinsdag 1 september al onze leerlingen opnieuw kunnen verwelkomen
mits de voorgeschreven coronamaatregelen worden gerespecteerd. D.w.z. dat er in de gebouwen altijd een
mondmasker moet gedragen worden, zowel door leraren als door leerlingen. Op de speelp laats mag dit
worden afgenomen. Eveneens zal het administratief personeel, leerlingenbegeleiding en directie dit in hun
werkomgeving dragen wanneer zij geen social distance kunnen handhaven of geen plexiwand ter
beschikking hebben.
Verder zal er uiteraard voldoende aandacht blijven voor regelmatige handhygiëne (klassen zullen voorzien
zijn van desinfecterende gels of wasbekken en zeep). In de bijlage vindt u een overzicht van alle maatregelen
en hoe ermee om te gaan. Lees dit a.u.b. zeker door voor aanvang van het schooljaar.
Graag geven wij u de planning mee voor 1 september en de daarop volgende dagen:
Dinsdag 1/09:
3de jaren BSO en TSO
 Aanvang 9.10 u. - einde ten laatste om 12.45 u.
Alle andere nieuwe lln (behalve 3de jaren)
 Aanvang 9.30 u. - einde ten laatste om 12.45 u.
4de , 5 de jaren: 6de jaren BSO en TSO en 7de jaren BSO
 Aanvang 10.00 u. - einde ten laatste om 12.45 u.
6de jaren BSO en TSO en 7de jaren BSO
 Aanvang 10.45 u. - einde ten laatste om 12.45 u.
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Programma voor 3de jaars:
● 9.10 u.: Verzamelen op de speelplaats
● 9.15 u.: Welkomstwoord in de refter van de sporthal door de directie
● 9.30 u.: Na het welkomstwoord gaat iedere klas met de klascoach naar het aangeduide lokaal en starten
de overige activiteiten.
Programma voor de andere leerjaren:
● 9.30 u.: Verzamelen op de speelplaats enkel voor de nieuwe leerlingen van het 4de tot het 7de jaar.
● 9.35 u.: Rondleiding door de school voor de nieuwe leerlingen, leerlingen sluiten nadien aan bij hun klas
voor het welkomstwoord en de activiteiten
● 10.00 u.: Welkomstwoord 4de + 5de jaars in de refter van de sporthal door de directie
● 10.45u.: Welkomstwoord 6de + 7de jaars in de refter van de sporthal door de directie
● Na het welkomstwoord gaat iedere klas met de klascoach naar het aangeduide lokaal en starten de
overige activiteiten.
Activiteiten:
1. Invullen van formulieren
2. Schoolgids en schoolreglement
● Bespreking schoolgids en campusafspraken
● Inschrijven van het voorlopig lessenrooster
● Specifieke klasafspraken / afspraken uit het klas- of werkhuisreglement
● Planning schooljaar 2020 – 2021
3. Carrousel
● Controle bestelling boeken Iddink.
● LO T-shirt passen
● Werkkledij & -materiaal (bestelling)
● Foto Smartschool

WELKOMDAG 3BSO / TSO / OKAN: donderdag 3 september 2020.
Het reguliere lessenrooster gaat in op woensdag 2 september 2020 (lessenrooster wordt 1 septembe r
meegedeeld)

INFOAVOND OUDERS NIEUWE LEERLINGEN : donderdag 03 september 2020.
Lok. 123 nieuwbouw
17u.-18u., 18u-19u. of 19u.-20u
(u kan inschrijven voor een tijdsblok via een enquête op smartschool, praktische info hiertoe volgt op
01/09 via uw zoon of dochter)
Bijlage coronamaatregelen (zie volgende pagina’s)
De directie en het ganse schoolteam wensen iedereen een gezond en succesvol schooljaar 2020-2021
toe!
K. Alewaters / A. Fontana
Directeurs Campus Louis Zimmer

D. Debecker
Adjunct-directeur Campus Louis Zimmer
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Bijlage: Voorzorgsmaatregelen COVID-19 op school update
september 2020
De veiligheidsmaatregelen die al van kracht waren blijven gelden.




Nies of hoest in een papieren zakdoek of je elleboog
Was regelmatig je handen
Blijf thuis als je ziek bent

Mondmaskers
Het dragen van mondmaskers is verplicht in de middelbare scholen voor
zowel leerlingen als leerkrachten. Het dragen van een stoffen mondmasker
helpt om de verspreiding van Covid-19 te beperken, maar alleen wanneer je
het masker correct draagt. Opzetten, afzetten, dragen, wassen en bewaren
zijn handelingen die je met de nodige zorg moet doen.
Je draagt het mondmasker:




In de schoolgebouwen
In de klaslokalen
Op de speelplaats hoef je het mondmasker niet op te zetten

Het mondmasker opzetten


Voor dat je het mondmasker opzet, was je grondig je handen.



Raak enkel de elastieken of lintjes aan bij het opzetten van je masker.



Het mondmasker moet je neus, mond en kin bedekken en moet goed aansluiten aan de zijkanten.



Begin je masker op te zetten aan de bovenkant door het goed te zetten op je neus. Bindt het vast
aan de onderkant door je kin te bedekken.

Het mondmasker dragen


Van zodra je het mondmasker hebt opgezet, vermijd je om je masker aan te raken.



Als je mondmasker afglijdt of niet goed bevestigd is, raak het dan enkel aan de zijkanten aan om
het terug te bevestigen.



Vermijd om je masker te vaak op en af te zetten.



Raak het mondmasker niet langs de buitenkant aan. Doe je dit toch was dan onmiddellijk je handen
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Het mondmasker afzetten


Om je mondmasker af te zetten, raak je het enkel aan de elastieken of lintjes aan.



Nadat je het hebt afgezet, was je grondig je handen.



Als je het masker moet afzetten voor een korte tijd (om bijvoorbeeld te drinken), leg het dan op
een propere plaats die je nadien makkelijk kan schoonmaken of stop het in een lucht doorlatende
zak of een plastiek bakje.

Het mondmasker wassen


Het mondmasker moet elke 8 uur of elke 4 uur bij intensief gebruik (bijvoorbeeld een leerkracht
die lesgeeft voor de klas), veranderd worden of sneller wanneer het vochtig of zichtbaar vuil is.



Het mondmasker moet na elk gebruik gewassen worden.



Het mondmasker moet gewassen worden met wasmiddel in de wasmachine op 60°C met de rest
van de was of het kan gekookt worden in een kookpot die enkel hiervoor gebruikt wordt. Wanneer
je het masker op een te lage temperatuur wast, bijvoorbeeld door te wassen met de hand, moet je
het daarna wel op hoge temperatuur strijken.



Nadat je een vuil masker hebt aangeraakt, bijvoorbeeld om het in de wasmachine te plaatsen, was
dan zeker grondig je handen.



Het masker moet helemaal droog zijn voor je het opnieuw kan gebruiken. Het is dus aangeraden
om minimum twee maskers te hebben.

Het masker bewaren


Laat je mondmasker niet rondslingeren. Kies een vaste en propere plaats voor je maskers en bewaar
je gebruikte mondmaskers bij voorkeur in een gesloten stoffen zak die je samen met het masker
wast.



Raak het propere mondmasker enkel aan nadat je je handen hebt gewassen en raak het nooit aan
de binnenkant aan.



Stop je masker niet in de diepvries of frigo. De koude doodt het virus niet en het masker riskeert je
voeding te besmetten.

Handen wassen
We raden jullie aan om zo veel mogelijk jullie handen te wassen.
Was zeker je handen:







Bij het binnenkomen van de school.
Na de speeltijd
Na toiletbezoek
Voor de maaltijd
Voor het verlaten van de school
Na het hoesten of niezen
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Houd afstand
Probeer te allen tijde 1,5 m afstand te bewaren van elkaar. Probeer dit ook zoveel mogelijk:




Op de speelplaats
In het toilet
Aan de spoelbakken

Eenrichtingsverkeer
Hou zo veel mogelijk rekening met het eenrichtingsverkeer op de school. Volg de pijlen. Sommige deuren
worden enkel als in- of uitgang gebruikt. Let hier op.

Vermoeden van besmetting
Ouders van leerlingen die ziek worden op school worden meteen gecontacteerd om hen af te halen. De
leerlingen met COVID-symptomen worden meteen uit de klas gehaald en in een apart lokaal in quarantaine
geplaatst tot de ouders hen opgehaald hebben. Het geïnfecteerde lokaal en het materiaal waarmee de
leerling in contact kwam moet ontsmet worden.

Voor alle bijkomende vragen omtrent Corona kan je terecht op:

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders
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