Scholengemeenschap EDUGO Basisscholen
VKS Lourdes-Meerhout, Groenstraat 31 – 9041 Oostakker
VLS Slotendries, Onze-Lieve-Vrouwdreef 2 – 9041 Oostakker
VBS Sint-Vincentius, Sint-Rafaelstraat 14 – 9041 Oostakker
Oostakker, 2 februari 2021
Beste ouders,
Betreft: Basisscholen op grondgebied Gent schakelen van code oranje naar code rood vanaf 8
februari 2021!
Het aantal besmettingen in het Gentse basisonderwijs is vorige week verdrievoudigd en de meer
besmettelijke variant circuleert.
Om alle basisscholen open te kunnen houden, zijn er dan ook extra maatregelen nodig.
Door deze maatregelen goed op te volgen willen we afstandsonderwijs zoveel mogelijk vermijden.
Tijdens het overleg van de Gentse Crisiscel Onderwijs koos het stadsbestuur, samen met een
afvaardiging van de basisscholen uit het stedelijk, katholiek en gemeenschapsonderwijs ervoor om
vanaf 8 februari te schakelen naar code rood en dit voor alle basisscholen op grondgebied
Gent, dus ook in Oostakker.
Deze keuze kreeg vandaag het akkoord van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.
Overschakeling naar code rood zorgt voor volgende aanpassingen aan de schoolwerking.






Extra-murosactiviteiten van de school zijn niet mogelijk (geen uitzonderingen).
Er worden geen warme maaltijden meer geserveerd.
In de klas gebruiken leerlingen en leerkrachten nog alleen persoonlijk (schrijf)materiaal.
Inschrijvingen verlopen digitaal, er zijn geen opendeurdagen of rondleidingen mogelijk.
Er dient bijkomend gepoetst te worden op school.

Het gaat om een tijdelijke maatregel gebaseerd op de cijfers. De situatie wordt dagelijks geëvalueerd.
Zodra dat mogelijk is, wordt er teruggeschakeld naar code oranje. Scholen krijgen altijd een week de
tijd om een nieuwe situatie te implementeren.
Naast het overgaan op code rood, raden de medische experts die de Stad Gent mee begeleiden ook
bijkomende maatregelen aan:





Schoolteams dragen een mondmasker in alle situaties, dus ook wanneer afstand kan
worden gehouden,
Ouders zijn verplicht een mondmasker te dragen aan de schoolpoort, dus ook wanneer
afstand kan gehouden worden,
Ruimtes ventileren blijft cruciaal. Zorg er dus voor dat de kinderen voldoende warm
aangekleed zijn!
Leerlingen krijgen in de klas en in de refter vaste plaatsen toegewezen. Bij voorkeur worden
de boterhammen in de klas opgegeten.
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