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Diest, vrijdag 23 oktober 2020 

 

Beste ouder  

 

Op dinsdag 20 oktober vernamen we dat alle Vlaamse scholen ten laatste na de herfstvakantie 

overgaan naar code oranje. Omdat we binnen de KSD bij de opstart van de scholen in september al 

waren uitgegaan van een strenger scenario, verandert er weinig voor onze scholen. Er komen 

slechts enkele nieuwe maatregelen bij.  

In augustus hebben we onze risicoanalyse geëvalueerd en de bestaande veiligheids- en 

hygiënemaatregelen aangepast waar nodig. Die blijken succesvol. Voorlopig slagen we er op onze 

scholen in het aantal besmettingen te beperken. Zo kunnen alle lessen zo normaal mogelijk blijven 

doorgaan, in het belang van onze leerlingen. Maar ook met het oog op de veiligheid van hen en onze 

leerkrachten. Daarom vragen we aan jullie en onze leerlingen om ook de reeds gekende maatregelen 

zeer strikt te blijven opvolgen. 

In onze school schakelen we al op maandag 26 oktober over naar code oranje. Concreet betekent dat 

we de volgende verstrengde maatregelen zullen toepassen: 

 

Overzicht nieuwe veiligheidsmaatregelen – code oranje 
 

 Ook in het kleuter- en basisonderwijs blijven leerlingen hele dagen naar school komen. 

 We blijven zoveel mogelijk werken per klas/leerlingengroep. We vermijden de vermenging van 

verschillende groepen. In de klassen behouden de leerlingen hun vaste plaatsen. We zetten in op 

een maximale ventilatie van de lokalen. 

 We proberen de kans op besmettingen van buitenaf zoveel mogelijk te vermijden. Daarom 

worden alle buitenschoolse activiteiten vanaf maandag 26 oktober opgeschort.  

 Turnlessen kunnen wel plaatsvinden. Eventueel kunnen de leerlingen zich omkleden in de klas. 

 Eten doen we in de klas. 

 Leerkrachten dragen een mondmasker als de veilige afstand van 1,5 m niet kan gegarandeerd 

worden. Een uitzondering vormt het contact met kleuters. Daar hoeft het mondmasker niet te 

worden gedragen. 

 Voor de veiligheid van onze leerlingen en leerkrachten willen we elk contact met externen zoveel 

mogelijk vermijden. Dat betekent dat we ook aan onze ouders vragen om niet op school te 
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komen. Dringende afspraken kunnen na overleg en buiten de schooluren plaatsvinden of 

gebeuren digitaal of telefonisch. 

 Al onze lokalen en toiletten worden regelmatig gereinigd. We zetten in op een maximale 

ventilatie van al onze lokalen. 

De belangrijkste regel blijft de handhygiëne. We zullen onze leerlingen verplichten om regelmatig de 

handen te wassen.  

Met de bovenstaande maatregelen willen we, in het belang van onze leerlingen en met het oog op de 

veiligheid van onze leerkrachten, de normale werking van onze school zo veel mogelijk garanderen. 

Daarvoor hebben we ook uw hulp nodig. We willen u graag blijven vragen om zieke leerlingen thuis te 

laten. Raadpleeg een arts bij twijfel. Mogen we ook vragen om in geval van besmetting of quarantaine 

zeker ook de school te verwittigen? 

Alleen als we samenwerken, blijven we het virus de baas. 

We wensen jullie en onze leerkrachten een veilige en gezonde verderzetting van het schooljaar toe! 

 

Met vriendelijke groeten 

 

Luc Peirelinck  Algemeen directeur 
Hilde Lemmens  Coördinerend directeur De Kinderkosmos 
Hugo Celis  Directeur Facilities 
 
 


