
 

 

 

 

 

 

 

 

         Eeklo, 5 december 2021 

Beste ouders 

Na het overlegcomité van 3 december zijn er opnieuw verstrengingen in de maatregelen voor 
scholen om de besmettingscijfers te doen dalen. 
 
Via deze brief brengen we u op de hoogte van deze wijzigingen. 
Heeft u na het lezen van de info nog vragen? U kan mailen naar de directie van de school 
directie.demeidoorn@coltd.be of telefonisch contact opnemen op het nummer 09/341.82.36. 
 
We zijn telefonisch bereikbaar tijdens de schooluren tussen 8.00 en 16.00. 
 

 Wat als de klas van mijn kind sluit? 
In verschillende klassen zijn er leerlingen die covid hebben. 
Vanaf 2 besmettingen binnen de 7 dagen wordt de noodremprocedure opgestart en 
volgt er een klasquarantaine.  
Bij een tekort aan personeel kan de klas gesloten worden wegens overmacht. 
U wordt bij een klassluiting verwittigd via sms en mail. 
 
Er zijn veel klassen met 1 recente besmetting, de kans bestaat dus dat de klas van uw 
kind nog moet sluiten. Voorzie nu al een opvangmogelijkheid.  
U krijgt een attest van de sluiting voor uw werkgever. 
 
Bij een klassluiting kan uw kind niet op de school terecht, behalve als uw kind een 
geldig herstelcertificaat heeft. In dat geval moet u dit eenmalig aan de directie 
bezorgen. (covid doorgemaakt < 180 dagen geleden). 
Het is vanuit de privacy-wetgeving niet verplicht om dit aan de school te bezorgen, maar 
zonder certificaat kan uw kind niet opgevangen worden op de school.  
 

 Kunnen de kinderen nog warme maaltijd op de school nemen? 
De warme maaltijden blijven opgeschort tot de kerstvakantie. 
Kinderen die op de school eten, brengen een lunchpakket meebrengen. Zij eten met 
hun klasgenoten in het klaslokaal. 
 

 Wat met de sport- en zwemlessen & uitstappen? 
De sportlessen gaan gewoon door. We proberen deze zoveel mogelijk buiten te laten 
doorgaan.  
Alle verplaatsingen buiten de school kunnen niet meer, behalve per klasgroep naar 
buitenlocaties, zonder externen. Het zwemmen wordt voorlopig geannuleerd. 
Andere geplande uitstappen worden geannuleerd tot de kerstvakantie. 
 

 

 

Mondmaskerplicht 
Vanaf maandag 6 december dragen alle leerlingen vanaf het eerste leerjaar een 
mondmasker van zodra ze het schoolgebouw binnenkomen. Op de speelplaats en in de 
lessen bewegingsopvoeding hoeven ze het niet te dragen mits er voldoende afstand is. 
De leerlingen brengen zelf hun mondmasker mee.  
Deze maatregel is opgelegd door de overheid en is dus verplicht. 
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Ouders dragen bij het betreden van het schooldomein een mondmasker. 
Personeelsleden van de school, vrijwilligers, ondersteuners, … dragen een mondmasker 
in het gebouw. Bij het lesgeven mag de leerkracht het mondmasker afzetten als hij/zij 
vooraan staat en de kinderen op veilige afstand zitten.  

 

 

Ouders op de school. 
U kan niet naar de klas. U meldt zich aan aan het secretariaat, onze medewerkers 
bezorgen dan het nodige aan uw kind. 
Oudergesprekken gaan enkel nog digitaal of telefonisch door. 
 

 

Mijn kind heeft verkoudheidssymptomen of andere gezondheidsklachten. Mag ik 
hem/haar naar school brengen? 
Neen.  
We doen heel veel inspanningen om de school te organiseren en open te houden. 
Daarom vragen we om klachten van kinderen ernstig te nemen. Er komen nog teveel 
kinderen naar school met verkoudheden, hoesten, buikpijn, ... 
Zieke kinderen kunnen echt niet in de klassen aanwezig zijn, daarom bellen we u in dat 
geval op om uw kind te komen halen. Uw kind gaat sowieso uit de klas. 
 
Ja. 
Uw kind heeft klachten en mag van de huisarts naar de school. Vraag aan uw arts dat hij 
dit op een attest noteert. 
Uw kind heeft klachten maar u heeft een negatief testresultaat. Ook dan mag uw kind 
naar school komen. U contacteert hiervoor eerst de directie. 
 

 

 

Mijn kind heeft verkoudheidssymptomen. Moet mijn kind getest worden? 
U kan dit op 2 manieren nagaan. 

- via een bezoek aan de huisarts 
- via de zelfevaluatietool https://sat.info-coronavirus.be/nl/formulier/sat 

Met dit advies kan u zich wenden tot een apotheek die een sneltest kan 
afnemen.  
 

 

 

Covid-besmetting of hoogrisico-contact van uw kind 
Verwittig steeds de directie via mail of het secretariaat telefonisch bij een positief 
testresultaat of bij quarantaine van uw kind. Zo kunnen we op de school meteen het 
nodige doen voor het afstandsonderwijs. 
Dit kan telefonisch of via mail directie.demeidoorn@coltd.be 
 

 

Wanneer start de kerstvakantie? 
Op 3 december is beslist dat de kerstvakantie verlengd wordt. 
Er is kerstvakantie vanaf 18 december 2021 tot en met 9 januari 2022. 
Er is geen opvang op de school voorzien in de hele kerstvakantie 

 
Vriendelijke groeten 
Leerkrachtenteam De Meidoorn 
Catherine Vermeire, directeur kleuterschool 
Barbara Teirlynck, directeur lagere school 
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