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FASE ORANJE 

 

 

Het coronavirus slaat ook in Vlaanderen heel hard toe. Ook voor onze scholen gelden vanaf 

maandag 26 oktober een aantal strengere maatregelen. Ook wij schakelen dan over naar 

fase ORANJE. Hiermee streven we naar een zo veilig mogelijke schoolomgeving die het risico 

op besmetting zo klein mogelijk maakt. De maximale veiligheid van de kinderen en het 

personeel worden voorop gesteld. Zo garanderen we het recht op leren door les in de klas, 

gegeven door een juf of meester.  
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In deze fase oranje moeten volgens de bijhorende veiligheidsvoorschriften 

kinderen aan de schoolpoort worden afgezet en opgehaald. Zo beperkt een 

school de aanwezigheid van ouders op school en zorgen zo voor een zo veilig 

mogelijke schoolomgeving. 

 

We begrijpen dat dit in de schoolomgeving Keukeldam en St.-Petrus niet steeds 

even veilig kan door het drukke verkeer en de bussen aan de school. 

 

Uitzonderlijk laten we ouders toch de kinderen afhalen via een deel van de 

speelplaats volgens de afspraken die er nu reeds zijn, de afspraken die we in de 

voorbije maanden hanteerden.  

 

!!! Deze manier van afhalen van de kinderen zal enkel mogelijk kunnen 

blijven als alle (groot)ouders de onderstaande afspraken nauwgezet 

blijven naleven. !!! 
 

Ook de maximale veiligheid kunnen we enkel realiseren mits de medewerking 

van alle (groot)ouders.  

 

Bedankt om deze afspraken nog eens aandachtig te lezen en nauwgezet na te 

leven!  

 

Komen andere personen jouw kinderen afhalen op school? Grootouders, broer of 

zus …? Dan gelden deze afspraken ook voor hen. Wil je iedereen op de hoogte 

brengen van de afspraken? Bedankt!  
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 Een juf of meester komt de poort tijdig, op het passend tijdstip openen. 

Poort NIET zelf openen a.u.b.! Schoolpoort 
 

 Zorgen voor elkaar en zo de verspreiding van het virus tegengaan is je 

houden aan de social distancing, de anderhalvemeter.  

 

Afstand houden is, naast het dragen van het mondneusmasker, 

bijzonder belangrijk aan de schoolpoort,  bij het brengen en afhalen 

van de kinderen!  

 

Toch merken we soms dat dit niet door iedereen correct wordt 

toegepast.  

Vandaar deze warme oproep aan iedereen om steeds een veilige 

afstand van minstens 1,5 meter te bewaren tussen personen: aan de 

schoolpoort, op de parking, bij het brengen en halen van kinderen … 

 

Sommige ouders gaven reeds aan dat ze de situatie, wanneer de social 

distancing niet wordt nageleefd, niet veilig vinden.  

 

Op St.-Petrus doet deze onveilige situatie zich dikwijls voor op de 

parking aan de schoolpoort.  

Op Keukeldam doet deze onveilige situatie zich soms voor aan de 

groene poort.  

 

Kom eventueel enkele minuten later naar de poort, maak zelf de 

afstand wat groter tot minstens 1,5 meter tussen jou en de andere 

(groot)ouder, vraag vriendelijk om de afstand te bewaren … 

 

Blijf, na het brengen of afhalen van de kinderen, niet staan aan de 

schoolpoort. 

 

 

Sociale 

distancing 

 

 EENrichtingsverkeer op school blijft gelden! Op woensdag tot 11.40 uur, 

op vrijdag tot 15.10 uur, op andere dagen tot 16.10 uur.  

 

IN > grijze poort Keukeldam 

OUT > groene poort kleuterspeelplaats 

Eenrichting 

(Keukeldam) 

 

 De kleuters en leerlingen van het lager (1 - 4) worden gebracht en 

opgehaald via de groene poort (hoofdingang). De leerlingen van 5 en 

6 komen de school binnen en verlaten de school via de groene poort 

kant kleutergebouw. Ook de kleuters worden opgehaald via deze 

groene poort. 

(St.-Petrus) 

 In fase oranje geldt – uit veiligheidsoverwegingen - de regel dat we de 

aanwezigheid van ouders op school moeten beperken. Moet je voor 

een belangrijke reden op school zijn? Dan kan en mag dit enkel na een 

telefonische afspraak met de directeur.  

Ouders op 

school 

 Wij vragen u uitdrukkelijk om het begin- en einduur te respecteren, uit 

veiligheidsoverwegingen en zodat de klasactiviteiten niet gestoord 

worden. Kom tijdig naar school vóór het startuur, haal geen kinderen af 

voor het einduur. Ouders mogen - uit veiligheidsoverwegingen, in fase 

oranje -  niet begeleiden tot aan de klas en/of tot aan de klas komen 

om iemand af te halen.  

Tijdig op 

school 

 


