Don Bosco Hoboken, campus Wilrijk

CODE ORANJE
UPDATE 13/11 - 12:00
Wijzigingen in de nieuwsbrief duiden we telkens aan met een lichtgroene kleur. Zo is het makkelijker om
aanpassingen te zien.

Nieuwsbericht

CODE ORANJE

Ook ons centrum gaat in code oranje vanaf 16 november, net zoals alle scholen. De overheid
gaf voor de herfstvakantie nog een reeks nieuwe richtlijnen mee. De voornaamste is dat onze
jongeren naar school zullen mogen komen. Ook eventueel in een volgende code rood.
Om duaal leren en leren en werken mogelijk te maken, worden enkele veiligheidsvoorschriften
aangescherpt. Heel wat maatregelen en afspraken blijven behouden.
Om jullie te informeren hebben we onze organisatie in dit document samengevat. We starten
hiermee direct na (de verlengde) herfstvakantie.

Wanneer moet mijn kind thuisblijven?
U gebruikt de beslisboom om te beoordelen of
uw zoon of dochter al dan niet naar school mag.
De meest recente versie vindt u steeds via deze
link. Dit instrument helpt u als ouder bij het
evalueren van de symptomen van uw zoon of
dochter. Bij de minste twijfel raden we u steeds
aan om contact op te nemen met de huisarts.
Hij/zij kan u het best adviseren of uw zoon of
dochter al dan niet naar school kan.
Heeft uw zoon of dochter plots klachten die
behoren tot één of meer van de volgende 4
groepen, laat hem/haar dan thuis blijven en
neem telefonisch contact op met de huisarts:
●

●

●

●

Koorts ≥ 38°C, tenzij de oorzaak van de
koorts gekend is, zoals bijvoorbeeld na
vaccinatie.
Hoesten of problemen met ademhalen.
Gekende klachten tellen niet, tenzij de
klachten plots verergeren.
Verkoudheid EN andere klachten zoals
spierpijn, ongewone vermoeidheid,
keelpijn, hoofdpijn of geen eetlust.
Leerlingen die enkel klachten hebben van
verkoudheid of van neusloop door
allergie, mogen naar school.
Niet meer goed kunnen ruiken of
proeven.

Wie verwittig ik bij ziekte of
quarantaine?
Wanneer uw zoon of dochter ziek is of in
quarantaine moet, dan vragen we om meteen de
school in te lichten op het telefoonnummer
03828 02 99 voor de campus op het Valkenveld
70 te Wilrijk.
We vragen om enkel gebruik te maken van deze
methode. Op die manier komt alle informatie
centraal bij onze leerlingbegeleiding terecht en
kunnen de registraties correct gebeuren.

Mijn zoon of dochter heeft een
positief testresultaat. Wat nu?
Wanneer uw zoon of dochter een positief
testresultaat krijgt, verwittigt u meteen de
school. We vragen u om dit telefonisch te doen
op het nummer 03 828 02 99.
Het centrum neemt dan onmiddellijk contact op
met het CLB die de schoolarts op de hoogte
brengt. De CLB-arts zal de contact tracing
opstarten. Hierbij brengt de arts de contacten
van de besmette leerling binnen de school in
kaart.
Het CLB informeert bij de besmette persoon met
welke personen hij 2 dagen voor de start van de
symptomen of voor de testing op school in
contact kwam.
U volgt de richtlijnen van de arts om te bepalen
wanneer uw zoon of dochter terug naar school
mag komen. Indien uw zoon of dochter positief
test tijdens de herfstvakantie, vragen we u ons te
informeren door een bericht te sturen naar
info@donboscowilrijk.be.

Een leerling in de klas van mijn zoon
of dochter blijkt besmet. Wat nu?
Wanneer een leerling besmet blijkt, worden de
betrokken leerlingen, ouders en personeelsleden
daarvan op de hoogte gesteld via Smartschool.
Op basis van de contact tracing van het CLB
wordt bepaald welke personen een
hoogrisicocontact hebben gehad. Dat zijn:
●

●

personen die gedurende langere tijd
(meer dan 15 minuten over één dag) én
van dichtbij (minder dan 1,5 m) in
contact geweest zijn met de besmette
persoon zonder een correct gedragen
mond- en neusmasker.
personen die direct fysiek contact
hebben gehad zoals bijvoorbeeld
knuffelen;

●

personen die in direct contact (van
persoon tot persoon) zijn geweest met
lichaamsvloeistoffen van de besmette
persoon - bijvoorbeeld speeksel.

Indien uw zoon of dochter een hoogrisicocontact
had op basis van de bovenstaande voorwaarden,
wordt u daarvan op de hoogte gebracht door de
CLB-arts. Uw zoon of dochter zal in quarantaine
dienen te gaan.
Vervolgens brengt het CLB de school op de
hoogte, die aan deze leerlingen en hun ouders via
Smartschool een brief van een hoogrisicocontact
bezorgt met richtlijnen en acties die u dient te
ondernemen.
Gelieve deze nauw op te volgen gedurende de
voorgeschreven periode.
Op basis van de contact tracing wordt bepaald
welke personen een laagrisicocontact hebben
gehad. Dat zijn:
●

●

personen die zich gedurende langere tijd
in dezelfde ruimte bevonden, maar
daarbij gedurende minder dan een
kwartier op een afstand van minder dan
1,5 m contact hebben gehad met de
besmette persoon.
personen die langer dan een kwartier op
een afstand van minder dan 1,5 m
contact hebben gehad met de besmette
persoon, maar gedurende de hele tijd
een masker over mond en neus hebben
gedragen.

Indien uw zoon of dochter een laagrisicocontact
had, krijgt u via Smartschool vanuit de school een
brief met richtlijnen van het CLB toegestuurd.
Gelieve deze nauw op te volgen tijdens de
voorgeschreven periode.
Op basis van de contact tracing wordt bepaald
welke personen geen risicocontact hebben
gehad.

Mijn zoon of dochter had een nauw
contact met iemand die corona heeft.
●
●

Contacten met gezinsleden zijn altijd
nauwe contacten.
Contacten met andere volwassenen en
met kinderen vanaf 12 jaar zijn nauwe
contacten, als er langer dan 15 minuten
contact was op minder dan 1,5m zonder
mond- en neusmasker of bij knuffelen,
kussen, handen schudden, …

U volgt hierbij de richtlijnen die in de beslisboom
staan of volgt het advies van de arts.

Wat verwachten wij van u als ouder
bij een bezoek aan de school?
●

●
●

●

U draagt een mondmasker als u uw zoon
of dochter naar school brengt of in de
school moet zijn.
Als u in de school moet zijn, ontsmet dan
ook uw handen bij het binnenkomen.
Vermijd samenkomsten aan de
schoolpoort en hou voldoende afstand
van de andere ouders en onze
personeelsleden.
Ontmoetingen op school gebeuren op
afspraak.

Ik heb als ouder vragen of
bezorgdheden. Bij wie kan ik terecht?
We vragen u als ouder om telefonisch
met ons contact op te nemen:
CAMPUS WILRIJK
VALKENVELD 70, WILRIJK
03 828 02 99
INFO@DONBOSCOWILRIJK.BE

Wat verandert er in code oranje op lesdagen?
Verplicht dragen van het mondmasker

Inrichting van de refter

Zodra je in de buurt van de school komt zet je je
mondmasker op. Dit hou je op voor de rest van
de dag.

Tafels en stoelen staan zodanig geschikt dat
leerlingen steeds 1,5 meter afstand hebben
wanneer ze op een stoel zitten. We vragen aan
de leerlingen om de stoelen niet te verzetten.

Binnen de schoolpoort houden alle leerkrachten
toezicht op het goed dragen van het
mondmasker. Ook op de speelplaats hou je je
mondmasker aan.
Je kan enkel je mondmasker afzetten om te eten
of te drinken. Op dat moment MOET je 1,5 meter
afstand hebben met andere personen.
Wanneer leerkrachten je aanspreken op het
dragen van je mondmasker ga je als leerling NIET
in discussie!

Houden van afstand
Ook in de gang houd je 1,5 meter afstand. Je zal
soms moeten aanschuiven, in 1 rij, om een lokaal
in te kunnen gaan.

Ontsmetten van handen
Telkens je door een buitendeur naar binnen gaat
ontsmet je je handen. Ook na hoesten, niezen
snuiten ontsmet je je handen.

De ramen zullen steeds op een spleet staan. Het
is verboden om deze te sluiten. Voorzie
voldoende warme kleren. Maar constante
ventilatie is nu echt noodzakelijk.

Wat als een leerkracht afwezig is?
Indien een leerkracht afwezig is zullen ouders en
leerlingen via SmartSchool verwittigd worden dat
de leerling die dag /halve dag niet naar school
moet komen.
Dit doen we zodat de leerling niet een onnodige
verplaatsing moet maken.
De afwezige leerkracht zal via SmartSchool een
taak voorzien. Deze taak telt mee voor het
rapport.

Zijn er nog uitstappen?

Gebruik van het sanitair

Uitstappen gaan niet meer door. Stages wel.

Je mag niet met meerdere personen in de
sanitaire ruimte staan! Wacht geduldig, en met
afstand, je beurt af.

Dus de leerlingen die stage doen bij Veritas, UZA,
Het onthaalcentrum in Lint, WZC Heydehof, …
blijven gewoon op de afgesproken data naar de
stageplaats gaan.

Ventileren en verluchten van de
klaslokalen
De leerkrachten staan in voor het tijdig
verluchten van de klaslokalen. Voorzie een
warme trui! Want ramen zullen heel veel op kiep
staan.

Afstandsonderwijs voor
studiegroep 2, 3 en 4
Tijdens de lesdagen van studiegroep 2, 3 en 4
wordt er online les gegeven. Leerlingen krijgen ‘s
morgens klassikaal, online les. Daarna krijgen zij
een opdracht die die dag nog ingediend moet
worden.
Voor studiegroep 2 starten de online lessen pas
vanaf maandag 30 november. De eerste lesdag
na de herfstvakantie van studiegroep 2 gaat dus
gewoon op school door. Tijdens die les wordt er
gekeken of iedereen het online les volgen
begrepen heeft en of alle logins in orde zijn.
Leerlingen die door praktische omstandigheden
niet online kunnen komen mogen de les op
school volgen.
Leerlingen die ongewettigd afwezig zijn tijdens
een online les, of zijn taak niet indient, zal de les
erna op school aanwezig moeten zijn.
Het verloop en de afspraken van de online lessen
voor de studiegroepen wordt door de
leerkrachten via SmartSchool met de leerlingen
en de ouders gedeeld.

Halve klasgroepen voor BGV-lessen
De lessen BGV zullen vanaf 16 november aan
kleinere groepen gegeven worden. Leerkingen
komen voor BGV halve dagen naar school. Na 2
lesweken wisselen de groepen om.
Voor de hoveniers en onderhoudswerkers
gebouwen is er een andere regeling.
Elke leerling wordt via smartschool op de hoogte
gebracht van zijn lessenrooster.

Hoe verlopen oudercontacten?
In code oranje zullen alle oudercontacten digitaal
doorgaan.
Over de details van deze procedure wordt u ruim
vooraf ingelicht.

Samenscholingen buiten de
schoolpoort
Voor en na de lessen kan je niet meer gezellig
voor de schoolpoort wachten op klasgenoten.
Sinds begin oktober is er een
samenscholingsverbod van meer dan 4 personen.
Leerkrachten zullen leerlingen dus vragen om
direct de school in te gaan.
EXTRA OPMERKING
Tussen de middag kun je nog steeds buiten de
school. Dit mag slechts met maximaal 4
personen. Hou je hieraan, zo stoppen we ook de
pandemie en … vermijd je een gasboete.
Als je een broodje of iets anders te eten haalt,
deponeer dit altijd in de vuilnisbakken én niet
op de straat … we zijn een nette school, mét
nette jongeren.

Extra onderhoud van materiaal en
lokalen
Wij zetten als school ook in om klinken,
lichtschakelaars, stoelen, tafels extra te
ontsmetten. Op het einde van de lesdag kunnen
wij aan leerlingen vragen om hierbij te helpen.

Organisatie van de lessen

Ouders op school

Vanaf 16 november blijven alle leerlingen naar
school komen.

Ouders kunnen enkel nog een gesprek hebben op
school na het maken van een afspraak via het
leerlingensecretariaat 03 828 02 99.

Om ervoor te zorgen dat we de klasgroepen niet
te veel met elkaar laten vermengen zullen de
pauzes op verschillende momenten plaatsvinden.

Shiftensysteem middagpauzes en korte pauzes
●

Lessen starten voor iedereen om 8u40

●

PAV en BGV hebben een andere tijdsregeling vanaf 8u40
WAT

●

PAV en STGRP

BGV

Tijdstip

Tijdsduur

Tijdstip

Tijdsduur

Lesblok 1

8u40 - 10u00

80 min

8u40 - 10u20

100 min

Pauze

10u00 - 10u10

10 min

10u20 - 10u30

10 min

Lesblok 2

10u10 - 11u30

80 min

10u-30 - 12u10

100 min

Middagpauze

11u30 - 12u20

50 min

12u10 - 13u00

50 min

Lesblok 3

12u20 - 14u00

100 min

13u00 - 14u40

100 min

Pauze

14u00 - 14u10

10 min

14u40 - 14u50

10 min

Lesblok 4

14u10 - 15u40

90 min

14u50 - 16u30

100 min

Tussen de pauzes worden de tafels en stoelen in de refter ontsmet.

Wat verandert er in code oranje in de
werkcomponent?
Verlengde Herfstvakantie

Mogen leerlingen nog werkplekleren?

De Herfstvakantie zal door corona dit
schooljaar tot en met zondag 15 november
duren.

Ja!

Voor je werk wil dit zeggen dat je NIET GAAT
WERKEN

De werkplek kan, indien nodig, het
werk/aanloopfase van de leerling tijdelijk
stopzetten. Maar we proberen dat de
werkinvulling zo goed mogelijk kan doorgaan.

NAFT
De begeleiding gebeurt individueel of vanop
afstand. Dit wordt per leerling afgesproken.
OPM 1: Hoewel we steeds trachten u zo juist mogelijk te informeren, zijn we niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden in
deze informatiebrief.
OPM 2: U zult merken dat wij er voor kiezen om BGV en PAV toch effectief te laten doorgaan in de school. We doen dit uiteraard
volledig binnen het wettelijk kader. De richtlijnen van de overheid kunt u zelf ook nalezen volgens deze link.

