Beste leerling
Beste ouders
Het schooljaar begint in bijzondere omstandigheden net zoals vorig schooljaar in bijzondere
omstandigheden eindigde. We leven nog steeds met het coronavirus. De omstandigheden waarin we
dit schooljaar opstarten, verschilt echter van de manier waarop we vorig jaar eindigden. Er is nu
meer gekend over het coronavirus. Ook de reglementering werd verder uitgewerkt en aangepast aan
het besmettingsniveau van de gemeente of stad waarin de school gelegen is.
Ons uitgangspunt is steeds een zo veilig mogelijke schoolomgeving te creëren voor onze leerlingen
en ons personeel. Hierbij volgen we de regelgeving van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en
Vorming.
Ieder van ons draagt een verantwoordelijkheid om de school en zichzelf maximaal te beschermen.
Als je op vakantie geweest bent in een rode of oranje zone vragen we je daarom om je te houden aan
volgende regels:
•

Je komt terug uit een land/regio met code oranje:

Er wordt verwacht dat je contact opneemt met de huisarts om je eventueel te laten testen. Dit is
geen wettelijke verplichting, maar het voorkomt wel de verspreiding van het coronavirus in de
school en het stelt jezelf gerust. We raden het daarom ten zeerste aan.
•

Je komt terug uit een land/regio met code rood:

Dan ga je in quarantaine en laat je je testen. Dit is een wettelijke verplichting. De school zal
daarom leerlingen die uit een rode zone terugkomen, die zich niet hebben laten testen of die
niet in quarantaine geweest zijn, weigeren op school en naar huis terugsturen.
Test je positief, moet je in quarantaine of ben je ziek dan verwittig je de school. We zullen met jou de
nodige afspraken maken. Je geeft je attesten die je afwezigheid wettigen af op het secretariaat zodra
je terug naar school mag komen.
Op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse zaken vind je een volledig overzicht van
welke landen tot de rode en oranje zone behoren: Klik hier. Alle landen die niet behoren tot de
Europese Unie behoren eveneens tot de rode zone.
Je kan met vragen of onzekerheden natuurlijk altijd contact opnemen met de school. Blijf zeker niet
zitten met vragen.
We kijken er alvast naar uit om jullie allen terug te mogen verwelkomen op onze school! Samen
kunnen we ervoor zorgen dat onze school coronavrij blijft.
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