Beste ouder

Samen met de versoepelingen in de brede maatschappij, zullen ook in het onderwijs in Vlaanderen
de coronamaatregelen versoepelen.
Wat betekent dit in Cade?

Meldingen door ouders
Net zoals vorig schooljaar vragen we de ouders om de school steeds op de hoogte te brengen over:

een mogelijk hoog risicocontact binnen het gezin

de afname van een Covid-test binnen het gezin

symptomen bij het kind die kunnen wijzen op het coronavirus
Indien uw kind ziek is en mogelijke symptomen vertoont, houdt u uw kind best thuis. Bij twijfel
vraagt u advies aan de huisarts.
Bij een testing van andere gezinsleden dan de leerling zelf, hoeft uw kind niet meer verplicht thu is
te blijven tot het eerste testresultaat bij het gezinslid bekend is.

Mondmaskers
De mondmaskerplicht vervalt vanaf 1 oktober.
Leerlingen en personeelsleden hoeven geen mondmasker meer te dragen, ook niet in onderling
contact of in contact met kinderen.
Het staat personeelsleden en leerlingen niettemin vrij het masker toch te dragen.
We blijven sterk aandacht hebben voor:
 handhygiëne;
 het bewaren van de afstand;
 het goed ventileren van de lokalen.
Zowel de preventieadviseur als het schoolbestuur kan op basis van een veranderende situatie
beslissen tot extra maatregelen (bv. mondmaskerplicht aan de schoolpoort, …)

Quarantainemaatregelen
Zowel voor onze leerlingen als onze kleuters gelden vanaf 27 september deze regels voor testing en
quarantaine:



Bij een hoog risicocontact op school moeten ze een PCR-test afleggen op dag 1 en dag 7.
Als het resultaat op dag 1 negatief is, hoeven zij niet meer in quarantaine te blijven.
Bij 2 of meer besmettingen binnen een periode van 1 week in een klas — en waarbij de
besmetting waarschijnlijk ín de klas heeft plaatsgevonden — wordt de volledige groep
beschouwd als hoog risicocontact.

De groep wordt dan getest op dag 1 en dag 7. Bij een negatief testresultaat op dag 1, mogen de
leerlingen meteen uit quarantaine.
Externen op school
Enkel essentiële derden worden tot de school toegelaten.
Bijgevolg moet u nog steeds uw kind ’s morgens aan de poort afzetten en komen we in de lagere
school ’s avonds met de kinderen (die vlak na schooltijd worden opgehaald) naar de parking van het
CC.
We verwachten dat externen (ouders, leveranciers, …) nog steeds het mondmasker dragen en de
handen ontsmetten bij het betreden van de school.
Mochten er de komende maanden in de maatschappij opnieuw verstrengingen nodig zijn, dan zal u
dat ook in Cade merken.
Bedankt om mee waakzaam te blijven. Het virus is nog niet verdwenen, maar samen kunnen we het
(verder) onder controle houden op Cade.

