
 

 

 

 

 

 

 

 

         Eeklo, 8 januari 2022 

Beste ouders 

 

We wensen jullie heel gemeend een gezond 2022. Nu nog meer dan ooit is hierover veel onzekerheid en voelen 

we nog steeds de aanwezigheid van het covid-virus in onze hele samenleving. 

We hopen dan ook dat 2022 het jaar wordt waarin het virus naar een endemisch niveau overgaat en we het 

leven in onze samenleving en ook de schoolwerking terug kunnen normaliseren. 

Na de vervroegde start van de kerstvakantie waren meerdere overlegmomenten waarin de werking van de 
scholen en quarantainemaatregelen werden bekeken en aangepast. 
 
Via deze brief brengen we u op de hoogte van deze wijzigingen. 
Heeft u na het lezen van de info nog vragen? U kan mailen naar de directie van de school 
directie.demeidoorn@coltd.be of telefonisch contact opnemen op het nummer 09/341.82.36. 
We zijn terug telefonisch bereikbaar tijdens de schooluren tussen 8.00 en 16.00 vanaf maandag 10 januari. 
 

 Wat als de klas van mijn kind sluit?  
Vanaf 4 besmettingen binnen de 7 dagen wordt de noodremprocedure opgestart en volgt er een 
klasquarantaine.  
Bij een tekort aan personeel kan de klas gesloten worden wegens overmacht. 
U wordt bij een klassluiting verwittigd via sms en mail. 
Voorzie nu al een opvangmogelijkheid. We verwachten immers klassluitingen door zowel 
clusterbesmettingen als leerkrachtentekort. 
 
U krijgt steeds een attest van de sluiting voor uw werkgever. 
Bij een klassluiting kan uw kind niet op de school terecht, behalve als uw kind een geldig 
herstelcertificaat heeft (covid doorgemaakt < 180 dagen geleden) of volledig is gevaccineerd. In dat 
geval moet u een bewijsstuk eenmalig aan de directie bezorgen.. 
Het is vanuit de privacy-wetgeving niet verplicht om dit aan de school te bezorgen, maar zonder 
herstelcertificaat of vaccinatiebewijs kan uw kind niet opgevangen worden op de school bij een 
klasquarantaine.  
 

 Kunnen de kinderen nog warme maaltijd op de school nemen? 
De warme maaltijden blijven voorlopig opgeschort. 
Kinderen die op de school eten, brengen een lunchpakket meebrengen. Leerlingen van de lagere school 
eten met hun klasgenoten in hun klaslokaal, kleuters eten per klasbubbel in de broodrefter of polyvalente 
zaal. 
 

 Wat met de sport- en zwemlessen & uitstappen? 
De sportlessen gaan gewoon door. We proberen deze zoveel mogelijk buiten te laten doorgaan. Ook de 
zwemlessen worden hernomen. Leerlingen dragen een mondmasker op de bus en in de gebouwen van de 
sporthal. 
Uitstappen en culturele activiteiten gaan enkel door als deze kunnen plaatsvinden volgens de regels die in 
de brede samenleving gelden. 
 

 

 

Mondmaskerplicht 
Het dragen van een mondmasker blijft verplicht voor alle leerlingen vanaf het eerste leerjaar van zodra 
ze het schoolgebouw binnenkomen. Op de speelplaats en in de lessen bewegingsopvoeding hoeven ze 
het niet te dragen mits er voldoende afstand is. De leerlingen brengen zelf hun mondmasker mee.  
 
Ouders dragen bij het betreden van het schooldomein een mondmasker. Hou afstand aan de poorten 
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Personeelsleden van de school, vrijwilligers, ondersteuners, … dragen een mondmasker in het gebouw. 
Bij het lesgeven mag de leerkracht het mondmasker afzetten als hij/zij vooraan staat en de kinderen op 
veilige afstand zitten.  

 

 

Ouders op de school. 
U kan niet naar de klas. U meldt zich aan aan het secretariaat, onze medewerkers bezorgen dan het 
nodige aan uw kind. 
Oudergesprekken gaan enkel nog digitaal of telefonisch door. 
 

 

Mijn kind heeft verkoudheidssymptomen of andere gezondheidsklachten.  
Mag ik hem/haar naar school brengen? 
Neen.  
We doen heel veel inspanningen om de school te organiseren en open te houden. Daarom vragen we om 
klachten van kinderen ernstig te nemen. Er komen nog teveel kinderen naar school met verkoudheden, 
hoesten, buikpijn, ... De meer besmettelijke omikron-variant van het coronavirus geeft vaak enkel lichte 
verkoudheidsklachten. Omwille van de versoepelde quarantainemaatregelen voor kinderen, moeten we 
proberen de viruscirculatie op de school te beperken, als we de klassen willen openhouden. 
Kinderen met (lichte) symptomen kunnen niet in de klassen aanwezig zijn, daarom bellen we u in dat 
geval op om uw kind te komen halen. Uw kind gaat sowieso uit de klas. 
 
Ja. 
Uw kind heeft klachten maar legde een negatieve pcr-test af. In dat geval kan uw kind naar school komen. 
Dit geldt ook voor kinderen met een herstelcertificaat. 
 

 

 

Mijn kind heeft symptomen. U laat uw kind testen. 
Een testcode aanvragen kan je via https://mijncoronatest.be 
Hier kan je ook doorklikken naar een testcentrum om een afspraak in te plannen. 
 
PCR-test zonder afspraak? Dat kan in het “Walk-in-testcentrum” bij het vaccinatiecentrum Sanapolis, van 
maandag tot vrijdag tussen 9.00 en 20.00 
https://www.sanapolis.be/testcentrum/ 
U kan uw code vooraf zelf aanvragen, of men helpt u er daar ter plaatse mee. 
 

 

 

Covid-besmetting of hoogrisico-contact van uw kind 
Verwittig steeds de directie via mail of het secretariaat telefonisch bij een positief testresultaat of bij 
quarantaine van uw kind. Zo kunnen we op de school meteen het nodige doen voor het 
afstandsonderwijs. 
Dit kan telefonisch of via mail directie.demeidoorn@coltd.be 
Een overzicht van quarantaineperiodes en wanneer een kind wel of niet in quarantaine moet, bezorgen 
we u in de loop van volgende week, na afstemming met het clb. Er zijn heel wat regels veranderd, we 
bezorgen u graag de juiste informatie. 
 

 

Terug naar school na de kerstvakantie 
We zien alle leerlingen graag terug op maandag 10 januari 2022. 
De overheid adviseert om bij uw kind een zelftest af te nemen voor de herstart maandag, en vraagt om 
dit wekelijks te herhalen. Wij geven u dit advies door, maar dit is uiteraard de verantwoordelijkheid van 
de ouders.  
Vanuit de school adviseren we dit ook aan onze leerkrachten. 
 

 
Vriendelijke groeten 
Het Meidoornteam 
Catherine Vermeire, directeur kleuterschool 
Barbara Teirlynck, directeur lagere school 
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