Rumst, 06 december 2021
Betreft: extra maatregelen in het onderwijs
Beste ouder,
Het Overlegcomité kwam vrijdag opnieuw vervroegd samen en besliste verschillende nieuwe
maatregelen om de huidige zware coronagolf het hoofd te bieden. Tijdens het overleg met de
onderwijsminister en de onderwijspartners werd gekeken wat de impact van deze beslissingen op
onderwijs was. Hieronder geven we een overzicht van de bijkomende maatregelen die beslist werden
en verplicht ingaan uiterlijk vanaf woensdag 8 december.
o

Mondmaskerplicht vanaf het eerste leerjaar
De mondmaskerplicht in de maatschappij wordt uitgebreid naar kinderen vanaf 6 jaar. Bij
voorkeur vanaf maandag 6 december en uiterlijk vanaf woensdag 8 december dragen alle
leerlingen vanaf het eerste leerjaar basisonderwijs een mondmasker in de binnenruimtes op
school. Als school zijn wij verplicht om de maatregelen die worden opgelegd door de overheid
te respecteren. Die maatregelen werden ondertussen vertaald in het Koninklijk Besluit van 4
december 2021. De mondmaskerplicht vanaf het eerste leerjaar geldt ook buiten de school,
en wel van vorige zaterdag.
Experten zijn duidelijk : het mondmasker is nodig om een veilige omgeving te creëren voor
leraren, leerlingen en hun familieleden. De besmettingscijfers en quarantaines in onze
basisscholen swingen de pan uit, waardoor de organisatie van het leren en het leven op school,
zelfs wanneer de school open kan blijven, ernstig in het gedrang komt. Volgens de experten is
een brede mondmaskerplicht vanaf zes jaar binnen en buiten de schoolmuren, virologisch de
enige manier om leerlingen op school te blijven ontvangen.
Uiteraard beseffen we dat een mondmasker dragen voor zesjarigen geen evidentie is. We
hopen dan ook dat deze maatregel zo snel als mogelijk weer kan worden opgeheven.
 Alle leerlingen vanaf zes jaar dragen een mondmasker bij het binnenkomen van de
schoolpoort.
 In al onze klassen staan er sinds vorig jaar CO2 meters die de luchtkwaliteit permanent
monitoren. De klassen worden voortdurend geventileerd. Indien nodig wordt er
bijkomend verlucht. Voorzie dus best warme kledij voor je kind om te dragen in de
klas.
 Aangezien er in de klas niet voldoende afstand kan worden bewaard tussen de
leerlingen, is het dragen van een mondmasker permanent verplicht in de
binnenruimtes van de school.
 Buiten kunnen de mondmaskers af, als de leerlingen intense fysieke contacten
vermijden.
 Er worden regelmatig mondmaskerpauzes voorzien.

 Ouders voorzien zelf een mondmasker voor hun kind(eren). Geef er tevens enkele
extra mee naar school als reserve.
 Je kind kan steeds een mondmasker verkrijgen op het secretariaat van de school.
Hiervoor wordt € 0,5 aangerekend en zal op de maandrekening komen.
 Mogen wij vragen om er op toe te zien dat je kind steeds een proper mondmasker bij
heeft. Het is belangrijk dat mondmaskers dagelijks worden ververst. Voorzie wel een
afsluitbaar plastieken zakje (Zip zakje) om het mondmasker tijdens de speeltijd veilig
in op te bergen. Kies je voor een stoffen mondmasker, zorg dan dat je het op de juiste
manier draagt en was het elke dag.
Meer informatie vind je op www.rumst.be/mondmaskers
 Meer info en tips over het dragen van mondmaskers in de basisschool.

o

Aanscherping quarantainestrategie leerlingen
 Vanaf woensdag 8 december treedt bij 2 of meer besmettingen in een klas de
procedure tegen clusteruitbraken in werking. Dat betekent dat deze klas 1 week in
quarantaine wordt geplaatst.
 Scholen kunnen overgaan tot een gedeeltelijke of volledige sluiting wanneer de
onderwijskwaliteit in het gedrang komt omdat er bv. te veel leraren afwezig zijn of
wanneer er te veel besmettingen zijn.

o

Extra week kerstvakantie voor het basisonderwijs
 Alle kleuter- en lagere scholen starten de kerstvakantie een week vroeger. Volgende
week wordt er - samen met de beleidsdomeinen welzijn en binnenlands bestuur - naar
analogie met de noodopvang in eerdere periodes van verlengde vakantie - een
systeem uitgewerkt. Meer info hieromtrent volgt later.

Alvast bedankt voor jullie medewerking en jullie extra inspanningen in de komende weken.
Met zorgzame groeten
Anne Liekens

