
 

 

          26 oktober 2020 
 
 
 
Beste ouders, 
 
 
De voorbije maanden deden alle schoolteams hun uiterste best om het Coronavirus 
buiten de schoolmuren te houden. Ook de leerlingen en ouders werkten heel 
plichtsbewust mee. 
 
Op school is het door al deze inspanningen relatief veilig. Het contactonderzoek 
van de CLB’s toont aan dat de meeste besmettingen te herleiden zijn tot situaties 
buiten de schoolmuren.  
 
Maar door de toenemende ernst in de verspreiding van het Coronavirus, besliste de 
Minister van Onderwijs Ben Weyts om de Vlaamse Basisscholen te laten overgaan 
van code geel naar code oranje. 
Alle scholen van de scholengemeenschap KBRP maken deze overstap na de 
herfstvakantie. 
 
Wat betekent dit concreet? 
-Middagmalen 
vanaf het lager onderwijs per klasgroep en met 1,5 m afstand tussen de 
verschillende klasgroepen. Er kan ook gewerkt worden met vaste plaatsen in de 
refter en met alternerende lunchpauzes. In sommige scholen biedt dit alles geen 
oplossing en worden de warme maaltijden tijdelijk opgeschort. Voor kleuters geldt 
deze richtlijn niet. 
 -LO lessen  
zowel indoor als outdoor blijven mogelijk. Ook de zwemlessen lopen door. 
-Uitstappen, activiteiten buiten de schoolcampus en meerdaagse  schoolreizen 
worden geannuleerd.  
-Enkel essentiële derden zijn nog toegelaten op school. Essentiële derden zijn 
noodzakelijk voor het onderwijs van elke leerling. 
-Enkel essentiële vergaderingen kunnen fysiek doorgaan. Alles gebeurt zoveel als 
mogelijk digitaal. 
 
Wat betekent dit voor de leerlingen? 
-Strengere circulatieplannen op de campus waarbij éénrichting wordt gehandhaafd 
of indien niet mogelijk voorrangsregels 
 
Wat betekent dit voor de ouders? 
-Aankomst op school: kinderen afzetten aan de poort 

-Indien er meerdere schooltoegangen zijn, dan worden deze beperkt 
-Contact met de school gebeurt digitaal en uitzonderlijk op aanvraag kan het 

fysiek. 

 
Wat betekent dit specifiek voor jouw school? 
Zie brief in bijlage 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Verlengde herfstvakantie 
Op zondag 25/10/2020 besliste de minister van Onderwijs om de herfstvakantie te 
verlengen met 2 dagen. De scholen maken de brug naar 11 november en openen 
opnieuw op donderdag 12 november. Dat besluit komt er op basis van een nieuw 
advies van de virologen. Een verlengde herfstvakantie in het onderwijs biedt 
virologische voordelen.  
 
Stad Poperinge, gemeente Vleteren en Heuvelland nemen initiatieven om volgens 
de dan geldende maatregelen, extra vakantie-opvang te voorzien. Deze opvang 
wordt bij voorrang aangeboden aan ouders in de essentiële beroepen. Verdere 
communicatie volgt vanuit de desbetreffende diensten. 
 
 
 
An Tillie, 
Algemeen directeur  
 
Namens alle directies KBRP 


