
Beste,

We zullen nog een hele tijd tegen corona moeten vechten. Maar samen 
krijgen we dit virus wel klein. Er zijn heel wat geldende maatregelen op vlak 
van sociale contacten, horeca, vrije tijd, … 

Ook vanuit het onderwijs worden maatregelen aanbevolen door middel 
van verschillende kleurencodes: groen, geel, oranje en rood. Aan elk 
pandemieniveau (‘kleur’) zijn er concrete veiligheidsmaatregelen gekoppeld.

Het volledige Vlaamse onderwijs schakelt naar fase oranje tegen de 
herfstvakantie. In Wevelgem slaan we de handen in elkaar en maken gezamenlijke afspraken 
zodat onderwijs op een veilige manier kan georganiseerd worden en de scholen maximaal 
open kunnen blijven. Deze gelden voor alle leerlingen uit alle basis- en secundaire scholen in 
Wevelgem.

Uitgangspunt is het garanderen van het recht op leren van elk kind, elke leerling in het 
kleuter-, lager en secundair onderwijs. En dat recht wordt maximaal beantwoord door les in de 
klas, gegeven door de leerkracht. Een digitaal aanbod vormt een uitstekende aanvulling, maar 
echt afstandsonderwijs is louter een alternatief voor wanneer de veiligheidsvoorschriften dat 
vereisen. Op vandaag is dit niet van toepassing.

Alle leerlingen blijven 5 dagen per week naar school gaan.

Hieronder lijsten we op welke veiligheidsmaatregelen van 
toepassing zijn vanaf maandag 26 oktober 2020

Groepsactiviteiten op school 
(vergaderingen, schoolfeesten, vieringen …)
• Ouderraden, schoolraden, vergaderingen, fruitouders, leesouders, … mogen blijven 

doorgaan volgens de veiligheidsmaatregelen. Waar mogelijk worden ze contactloos 
(digitaal) georganiseerd. 

• Vieringen en schoolfeesten worden geannuleerd.

Speelplaats
• Basisonderwijs: geen speciale maatregelen vereist
• Secundair onderwijs: Leerlingen en leerkrachten dragen een mondmasker buiten.

Lunchpauze
• Maaltijden worden vanaf het lager onderwijs per klasgroep genuttigd. Indien dit niet 

mogelijk is, krijgen de leerlingen een vaste plaats in de refter.
• Warme maaltijden zijn toegelaten.

Ouders op school
• De aanwezigheid van ouders op school moet vermeden worden. Kinderen worden aan de 

poort afgezet en opgehaald.
• Oudercontacten worden maximaal digitaal georganiseerd .
• Uiteraard zijn dit algemene maatregelen en kan hier vanaf geweken worden in overleg 

met de betrokken school. Indien een oudercontact of bijeenkomst essentieel is voor de 
leerling(en) kan dit, indien de nodige veiligheidsmaatregelen gerespecteerd worden. Maak 
hierover de nodige afspraken met de directie en/ of leerkracht.



lessen lichamelijke opvoeding
• Lessen lichamelijke opvoeding worden georganiseerd volgens de principes van het protocol 

van sport. Dit betekent dat voor leerlingen in het basisonderwijs alle indoor- en outdoor 
sportactiviteiten mogelijk blijven.

Voor -en naschoolse opvang
• Voor – en naschoolse opvang blijft behouden.

Op vlak van uitstappen wijzigt dit na de herfstvakantie!

Extra-murosactiviteiten 
(eendaagse uitstappen, meerdaagse uitstappen,…)

 tot aan de herfstvakantie

Extra-murosactiviteiten kunnen doorgaan (basisonderwijs).
De personeelsleden (en leerlingen) passen de veiligheidsmaatregelen toe 
volgens de regels die in de bredere samenleving gelden.

VANAF de herfstvakantie

Extra-murosactiviteiten gaan niet door.
Uitzondering: De zwemlessen, bibliotheekbezoeken, observatieactiviteiten en praktijklessen in 
functie van de opleiding… kunnen doorgaan.

Algemeen: Hou je aan de coronamaatregelen, blijf thuis als je in contact kwam met een besmet 
persoon en contacteer je huisarts als je ziek bent.

Hou jezelf en je naasten gezond,
Samen tegen corona,

Gemeente Wevelgem i.s.m. Wevelgemse basis- en secundaire scholen

Op vlak van uitstappen wijzigt dit na de herfstvakantie!


