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21 oktober 2020 

  

Omschakeling code oranje schooljaar 2020-2021 
Enkele algemene afspraken voor een coronaveilige omgeving 
 

 

Beste ouder, 

De besmettingscijfers van het coronavirus gaan momenteel de verkeerde richting uit. 

Om de veiligheid van leerlingen en personeel zoveel mogelijk te garanderen, besliste de 

Vlaamse overheid om over te schakelen naar ‘code oranje’. Op maandag 26 oktober 

maken alle basisscholen uit het Stedelijk Onderwijs Gent de omschakeling.  

We stellen als prioriteit dat we zoveel mogelijk leerlingen fysiek blijven verwelkomen op 

school. Dit gaat in code oranje gepaard met enkele beperkingen en wijzigingen in de 

dagelijkse werking van de school. Deze nieuwe maatregelen zorgen er wel voor dat de 

leerlingen, de ouders en het personeel elkaar in een veilige omgeving kunnen 

ontmoeten. Ondanks deze bijzondere omstandigheden blijven we dagelijks werk maken 

van een optimale leeromgeving voor jullie kind. Het welbevinden van de leerlingen staat 

steeds voorop. 

Op de volgende pagina’s geven we een antwoord op enkele algemene vragen over deze 

‘oranje fase’. Hoe alles concreet zal verlopen, verneem je nog van de school zelf. Voor 

meer informatie verwijzen we je dan ook graag door naar de directie van jouw school.  

 

Met vriendelijke groeten, 

Inge Dellaert 

Directeur Stedelijk Onderwijs Gent 
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Wanneer start de school in code oranje? 

Op maandag 26 oktober starten we in code oranje. Hoelang deze periode loopt, 

hangt af van de verspreiding van het virus in de samenleving en de maatregelen op 

federaal, Vlaams en lokaal niveau. 

Mogen alle leerlingen tegelijk naar school? 

Ja. Iedereen is tegelijk welkom op school, er is geen beurtrol. 

Hoeveel dagen mag mijn kind naar school? 

De leerlingen gaan nog steeds van maandag tot en met vrijdag naar school. We 

geven dus geen les op afstand, maar verwachten alle leerlingen op school.  

Wie heeft toegang tot de school? 

De leerlingen en het personeel zijn toegelaten op de school. Toegang voor ouders 

wordt echter sterk beperkt. Ouders met een kind op de kleuterschool mogen de 

school enkel binnen voor het afzetten en ophalen van hun kind. Ouders met 

kinderen uit de lagere school zetten de kinderen bij voorkeur af aan de schoolpoort. 

Moet je toch binnen de schoolpoorten zijn ? Volg dan strikt alle 

veiligheidsvoorschriften (handhygiëne, mondmasker en 1,5m afstand). Respecteer 

ook de looplijnen die de school heeft uitgetekend. 

Mogen de leerlingen op uitstap buiten de school? 

Uitstappen kunnen in deze fase jammer genoeg niet meer doorgaan. 

Buurtwandelingen met de klas kunnen wel nog. 

Zijn oudercontacten toegelaten? 

Essentiële bijeenkomsten blijven doorgaan binnen het kader van de algemeen 

geldende veiligheidsmaatregelen. Dit geldt ook voor oudercontacten. De regel is 

wel: maximaal digitaal. Omdat de nood van de leerling steeds vooropstaat, kan er 

beslist worden om toch tot een oudercontact in levende lijve. Dit kan eventueel 

door het inschakelen van tolken.  

Mogen schoolfeesten nog doorgaan? 

Schoolfeesten behoren tot niet-essentiële bijeenkomsten en kunnen dus niet 

doorgaan zolang ‘code oranje’ van kracht is. 

Mag er les gegeven worden in de klaslokalen? 

Dat mag. Waar en wanneer dit mogelijk is, geven we les in openlucht. 
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Hoe verloopt de lunchpauze? 

We serveren nog steeds warme maaltijden. Leerlingen van het lager onderwijs eten 

’s middags in hun klasbubbel. Dat hoeft niet noodzakelijk in het eigen klaslokaal, 

maar mag ook in de refter doorgaan. Dit laatste enkel wanneer er voldoende 

afstand is tussen de verschillende klasgroepen. Voor kleuters geldt deze richtlijn 

niet.  

Hoe verlopen de speeltijden? 

Ook hier heeft de school nog steeds een normale werking. De kinderen moeten 

voor en na het spelen wel de handen wassen. De toestellen moeten niet extra 

gereinigd worden. 

Worden zwemlessen nog voorzien? 

De zwemlessen kunnen nog steeds blijven doorgaan. 

Rijdt het leerlingenvervoer van het buitengewoon onderwijs? 

Ja, alle leerlingen die daar recht op hebben, worden vervoerd.  

Welke verdere veiligheidsmaatregelen gelden op school? 

• De school bewaakt de handhygiëne van de leerlingen en het schoolteam. Er 

zijn daarvoor voldoende wasbekkens en sanitair voorzien. 

• De lokalen worden voldoende geventileerd. 

• Het schoolpersoneel waakt over de persoonlijke afstand van 1,5 meter bij 

contacten tussen volwassenen.  

o Kleuters hoeven onderling geen afstand te bewaren en ook niet 

ten aanzien van het personeel. In hun contact met de kleuters is 

een mondmasker niet verplicht voor het personeel. Het personeel 

draagt ten aanzien van elkaar een mondmasker wanneer de veilige 

afstand van 1,5 meter niet kan gegarandeerd worden. 

o De kinderen van de lagere school moeten onderling geen afstand 

bewaren. Bij het contact tussen de leerlingen en het personeel is 

de persoonlijke afstand van 1,5 meter wel nodig. Mondmaskers 

zijn tijdens de les niet verplicht als er voldoende afstand bewaard 

wordt. Enkel wanneer de afstand niet langer kan gegarandeerd 

worden, moet het personeel mondmaskers dragen. 
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