
NOTES

De school contacteert jou om je
zoon of dochter op te halen
Je zoon of dochter wacht in een
apart lokaal tot je je hem of haar
ophaalt
Raadpleeg de huisarts. Laat je
zoon of dochter testen
Test je zoon of dochter positief?
Dan wordt een contactonderzoek
gestart

Wat betekent fase oranje voor ouders en leerlingen in het basisonderwijs ? 

Gebruik 
materiaal 

van de school 

Wat als je kind ziek wordt op
school? 

Neem contact op met het CLB van
de school

Bekijk samen de beslisboom:

WWW.GO-OUDERS.BE 

Ouders 
op het

schooldomein

Ouders als 
vrijwilliger 

op school

FASE ORANJE

Aanwezigheid
leerlingen

Lichamelijke 
opvoeding 

Brengen 
en ophalen

leerlingen

Vergadering 
van de 

ouderwerking

Wat als je zoon of dochter
ziek wordt op school? 

Vragen of problemen? 

Contacteer de school

Twijfel je of je zoon of dochter
naar school mag komen? 

FAQ voor ouders 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/
coronavirus-voor-ouders

Ouder-
contacten

Maaltijden 
op school 

Uitstappen

https://www.vwvj.be/covid-19 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders
https://www.vwvj.be/covid-19

	Text1: Jouw zoon of dochter kan alle dagen naar school gaan. Hij/zij moet geen mondmasker dragen. Hij/zij krijgt een vaste plaats in de lagere school. 
	Text2: Maaltijden gebeuren in klasgroep. 
	Text3: Uitstappen gaan niet door. Bibbezoeken gaan voorlopig niet door. 
	Text4: Normale werking
	Text5: De lessen lichamelijke opvoeding gaan maximaal contactloos door. Zwemlessen kunnen doorgaan (als het zwembad open is). 
	Text6: Blijf niet praten met andere ouders, hou voldoende afstand en draag een mondmasker binnen een straal van 200 m van de school. 
	Text7: Ouders komen normaal zo weinig mogelijk op het schooldomein. Bij vragen of problemen : neem even contact op met ons via smartschool. 
	Text8: Oudercontacten gaan digitaal door. 
	Text9: Vergaderingen met de ouderwerking gaan uitsluitend digitaal door. 
	Text10: Niet mogelijk, tenzij je een essentiële derde bent. 
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