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Lokeren klaar voor een veilige start van het nieuwe schooljaar!

Beste leerlingen en ouders

Het schooljaar 2020-2021 is van start gegaan. Waar we het vorige op een atypische manier
afsloten, gaan we het nieuwe jaar in vol enthousiasme, hoop, maar zeker ook
voorzichtigheid.
Momenteel geldt voor het volledige Belgische onderwijs “code geel met hoge
waakzaamheid”. Dat betekent concreet dat er binnen de scholen op dit moment een laag
risico is op besmetting, gebaseerd op de huidige besmettingscijfers.
Om een veilige start én verder verloop van het schooljaar te verzekeren, werden er tussen
het stadsbestuur van Lokeren, de lokale politie en de directies van de middelbare scholen
een aantal afspraken gemaakt. Want, een schooljaar zoals vorig jaar wensen we niet te
herhalen.
•
•
•
•
•
•

Neem altijd een mondmasker mee.
Neem altijd de kortste weg van thuis naar school, en omgekeerd.
Blijf niet hangen voor de schoolpoort, maar ga meteen binnen of ga recht naar huis.
Houd onderweg – aan de schoolpoort of bij het wachten op het openbaar vervoer –
altijd 1,5 meter afstand.
Lukt het je niet om afstand te houden (bijv. bij het aanschuiven tijdens de lunch,
wachten op de bus, …)? Draag dan je mondmasker.
Zet je fiets op het schooldomein zelf en niet op de openbare weg. Dit om
samenscholing te vermijden.

•

•

•

•
•

Blijf tijdens de middagpauze zoveel als mogelijk binnen het schooldomein voor de
lunch. Lukt dat niet of ga je buitenshuis? Probeer je lunch op een ander tijdstip te
halen (bijvoorbeeld na reservatie), dan is het vaak minder druk.
Draag je mondmasker in de klaslokalen. Elke school informeert de leerlingen waar en
wanneer het masker binnen het schooldomein gedragen dient te worden. Ook de
leerkrachten houden zich hieraan.
Momenteel is het binnen de stad Lokeren verplicht om je mondmasker altijd op zak
te hebben én te dragen wanneer je geen afstand kan houden. Dat geldt ook voor de
scholieren. Dit geldt dus ook buiten de schoolpoort.
Verplaats je je via het openbaar vervoer? Draag hier verplicht je mondmasker (ook
aan de haltes of in het station).
Het is verboden om met meer dan 10 personen (met onderlinge afstand van 1,5
meter) samen te scholen, ook voor scholieren.

De lokale politie ziet sowieso toe op de handhaving van de geldende maatregelen en zal dit
bij opstart van het nieuwe schooljaar extra doen rond de schoolomgevingen.
We hopen te mogen rekenen op het gezond verstand en de verantwoordelijkheidszin
van alle leerlingen om deze afspraken na te leven.
Hoe alles verder verloopt, is afhankelijk van de ziektecijfers binnen Lokeren en bij uitbreiding
binnen België. Als we ons met z’n allen zoveel mogelijk houden aan de
veiligheidsmaatregelen, kunnen we dit coronavirus de baas. Samen staan we sterk, dat zal
ook dit schooljaar blijken.
Verdere ontwikkelingen
Alle Lokerse scholen hebben een risicoanalyse gemaakt en afgestemd met de bevoegde
instanties. Dit wordt continu opgevolgd en herbekeken indien nodig. Mocht er iets wijzigen,
dan informeren de scholen de ouders en leerlingen rechtstreeks.
Heb je nog vragen? Neem eens een kijkje op de veelgestelde vragen via
onderwijs.vlaanderen.be of neem contact op met jouw school.
We wensen iedereen een succesvolle en veilige start van het schooljaar toe!
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