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ADDENDUM BIJ HET SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2020-2021 

MONDMASKER 

De leerlingen, leerkrachten en opvoedend personeel dragen verplicht ALTIJD en OVERAL 

een mondmasker. Het mondmasker kan enkel afgezet worden om te eten en te drinken. 

Zorg voor een passend mondmasker dat neus en kin bedekt en dat goed aansluit aan de 

zijranden.  Draag elke dag een nieuw / proper gewassen mondmasker en steek een reserve-

exemplaar in een afsluitbaar zakje in de boekentas.  Heeft uw zoon of dochter een medische 

reden om het mondmasker niet te dragen, meld dit dan zo snel mogelijk aan de school. 

De gemeente vaardigde een besluit van mondmaskerplicht uit in enkele Merchtemse straten 

(zie mail directie) Bij afhalen van kinderen of kleinkinderen is een mondmasker verplicht 

onder andere in de Dendermondestraat.   

LESSEN 

Het is noodzakelijk dat onze lokalen goed geventileerd worden. Ramen en deuren blijven 

dus zo veel mogelijk open. Dat betekent dat het best koud is in de lokalen. Voorzie warme 

kledij eventueel in verschillende lagen.   

De kleedkamers van de sporthal zijn afgesloten. De leerlingen kunnen zich bijgevolg niet 

meer omkleden. Wij verwachten van de leerlingen dat ze zich op de dag van een LO-les 

sportief kleden. De sportschoenen kunnen op het moment zelf nog omgewisseld worden. 

 

(MIDDAG)PAUZE 

De leerlingen van het eerste en tweede jaar hebben een aparte speelplaatszone. 

De lunch gaat door in hun klasbubbel in het eigen klaslokaal onder toezicht van een 

leerkracht. 

 

ZIEKTE 

Een leerling die zich onwel voelt (koortsig / grieperig / verkouden/ ...) blijft thuis. Een leerling 

die zich ziek meldt aan het secretariaat wordt best zo snel mogelijk afgehaald om 

besmettingsgevaar te voorkomen.  Neem contact op met uw huisarts. 

U geeft het afwezigheidsbriefje (agenda) of het doktersattest binnen de twee lesdagen na 
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terugkomst af aan het secretariaat. Indien dit niet tijdig ingediend wordt, staat de leerling als 

onwettig afwezig geregistreerd.   

U neemt onmiddellijk contact op met onze school 

Bij een quarantaine of Covid-testing. ➠ In afwachting van het testresultaat moet uw kind 

thuis blijven.  Uw kind blijft THUIS tot de voorziene datum dat op doktersattest staat vermeld.   
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