
 

 

Beste ouders 

Beste leerlingen 

 

Welkom (terug) op school! Het was een uitzonderlijk schooljaar 19-20 en de zomervakantie 

verliep voor velen waarschijnlijk ook niet zoals verwacht. Toch hopen we dat jullie er op je eigen 

manier een beetje van genoten hebben en samen met ons hoopvol uitkijken naar het nieuwe 

schooljaar.  Er zijn nog veel vraagtekens, ongetwijfeld, maar we gaan samen proberen om daar 

antwoorden op te geven.  

We vergeten ook jullie niet, leerlingen en ouders die het heel moeilijk hebben gehad, ziek zijn 

geweest, familieleden die ziek waren of die jullie hebben verloren. We zijn er ons van bewust dat 

het voor velen heel zwaar was en is. Toch willen we verder gaan en samen zorgen dat jullie een 

mooie toekomst tegemoet gaan.  

Ons schoolbestuur én alle personeelsleden van onze KITOS-scholen en dus ook van Ursulinen 

Mechelen kijken er echt enorm naar uit om al onze leerlingen op 1 september (terug) te 

verwelkomen. 

We willen jullie erg graag opnieuw leren kennen en zetten alles in het werk om te weten te 

komen waar jullie staan om zo goed mogelijk te kunnen volgen in de lessen, maar ook om 

emotioneel zo goed mogelijk te kunnen meedraaien. We willen graag dat jullie een goede 

klasgroep gaan vormen en maken daar werk van.  

‘Gewoon’ zal het nieuwe schooljaar helaas nog niet zijn. De coronamaatregelen zullen het 

verdere verloop bepalen. 

In overleg met alle betrokken en bevoegde diensten hebben we een risicoanalyse gemaakt. Op 

basis van deze risicoanalyse, de geformuleerde adviezen, onze pedagogische visie, onze 

aandacht voor kwaliteitsvol leren en het sociale welbevinden van onze leerlingen én 

personeelsleden kwamen we tot een aantal beslissingen en noodzakelijke maatregelen. Deze 

beslissingen kunnen nog wijzigen naargelang de kleurcode waarin het onderwijs zich bevindt. Wij 

zullen hierover dan snel communiceren. 

Vzw KITOS stelt deze uitgangspunten als basis: 

 We zetten het welbevinden, maar ook de veiligheid van onze leerlingen én 
personeelsleden voorop; 

 We streven ernaar om zoveel mogelijk kinderen veilig en gezond naar school te laten 
komen;  

 We proberen er, in de mate van het mogelijke, een quasi-normaal schooljaar van te maken 

voor iedereen.  
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Alle scholen starten op 1 september in code geel. Het schoolbestuur hoopt dat code geel zo 
lang mogelijk van kracht kan blijven. We rekenen daarvoor op de burgerzin van al onze 
leerlingen, hun ouders, onze personeelsleden, onze leveranciers … en iedereen in de 
samenleving. Als iedereen de basisregels volgt, komt het goed, dat geloven we en daar werken 
we samen aan.  

 

 

 

 

De basisafspraken voor al onze scholen 

 

1. 

 

Ben je tussen 18 en 31 augustus 2020 teruggekeerd uit een land of regio 
met code rood of oranje?  
 

Terugkomst uit gebied met code oranje 
 

 Neem contact op met je huisarts om je te laten testen. We rekenen 
op de verantwoordelijkheidszin van iedereen!  

 Bij afwezigheid verwittig je meteen de school en bezorg je een 
doktersattest. Hoe verwittig je de school? Bel en mail indien je nog een 
smartschoolaccount hebt. 

 Indien de test negatief is, kan je naar school komen.  
 

Terugkomst uit gebied met code rood 
 

 Je bent wettelijk verplicht om 14 dagen in quarantaine te gaan en je 
te laten testen. Neem dus onmiddellijk contact op met je huisarts.  

 Verwittig meteen de school. (zie boven)  

 Onze scholen kunnen leerlingen naar huis terugsturen die niet in 
quarantaine gegaan zijn.   
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2. 

 

Wie symptomen van covid-19 vertoont, blijft thuis en contacteert de 
huisarts.  

 

 
3. 

 

Wie ziek wordt op school, wordt in afzondering opgevangen in het EHBO-
lokaal en/of gaat zo snel mogelijk naar huis. Je neemt contact op met de 
huisarts, die zal beslissen of je getest moet worden. De contactopspoorders 
contacteren het CLB als iemand op school besmet is met het coronavirus. Zij 
zoeken uit met wie de zieke contact had via een contactonderzoek. Zo gaan ze 
na of die contactpersonen ook besmet zijn én welke maatregelen zij moeten 
nemen.   

 
4. 

 

Is iemand van het gezin besmet met corona? Dan moet je 14 dagen 
thuisblijven (quarantaine). Je volgt de richtlijnen van de contactopspoorders 
op. Je verwittigt de school en bezorgt een doktersattest. 
 
 
 
 

5. 

 
 

Behoor je tot een risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? 
Neem contact op met je behandelende arts en neem contact op met je directie. 

6. 

 
 

Behoort iemand van je gezin tot een risicogroep bijvoorbeeld door een 
afgezwakte immuniteit? Dan is er geen reden om thuis te blijven, tenzij de 
behandelende arts van de risicopatiënt anders oordeelt. 

7. 

 
 

Begroeten op school of in de schoolomgeving gebeurt met een zwaai en 
niet door het geven van een hand en/of een zoen.  

8.

 
 

Gebruik een papieren zakdoekje als je moet hoesten, niezen of snuiten. Gooi 
dit dan weg in een afgesloten vuilnisbak of in een plastieken zakje. Hoesten of 
niezen kan ook in de binnenkant van de ellenboog, of in je mondmasker.  
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9. 

 
 

Handhygiëne is uiterst belangrijk. Was regelmatig de handen met water en 
zeep. Bij aankomst op school was je je handen of ontsmet je ze met 
alcoholgel. 
 
 

 

10.

 
 

Houd voldoende afstand (minimaal 1.5 meter). 
 

 

Code geel betekent algemeen voor al onze secundaire scholen:  

 

 
 

 
Alle leerlingen kunnen 5 dagen per week naar 
school komen. We bekijken nog voor welke 
klasgroepen eventueel 1 of een halve dag 
afstandsleren mogelijk is.  
 
 

 

 

 
Iedereen draagt op school verplicht een 
mondneusmasker en houdt anderhalve meter 
afstand indien mogelijk. Mondneusmaskers 
mogen op de speelplaats afgezet worden tijdens 
de voormiddag- en middagpauzes. Berg het 
hygiënisch op en houd afstand op de 
speelplaats. Tijdens de sportlessen mag het 
mondneusmasker afgezet worden. Ook als je in 
de refter aan tafel zit om te drinken en/of te eten 
mag je het opbergen. Elke leerling zorgt zelf 
voor voldoende mondneusmaskers en iets om 
het hygiënisch op te bergen.  
 

 

 
 

 
Elke klas zal zoveel mogelijk in 1 vast lokaal 
zitten. Omdat er niet voor iedereen genoeg 
vaste lokalen beschikbaar zijn, zal dit aangepast 
worden voor de derde graad ASO. 
De lockers in de gangen worden niet in 
gebruik genomen.  
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Al het schoolmateriaal mag gebruikt worden 
(laptops, specifiek schoolmateriaal …). Het 
wordt regelmatig gereinigd.  
We kunnen je vragen om ook zelf je werkplaats 
of materiaal dat je gebruikt te reinigen.  
 
 
 
 

 

 
 

 
Er is per school een hygiëneplan opgemaakt. 
Lokalen, sanitair en materialen worden op 
geregelde tijdstippen schoongemaakt.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Al onze lokalen worden maximaal 
geventileerd. We geven les met de ramen (of 
deuren) open, ook als het kouder wordt. Voorzie 
dus voldoende warme kledij, zodat je toch je jas 
kan uitdoen in het lokaal. Mechanische 
ventilatiesystemen worden optimaal 
onderhouden.  
 
 

 

 
 

 
Lunchpauzes zullen zo veel mogelijk buiten 
plaatsvinden. Dit schooljaar zullen er geen 
warme maaltijden, broodjes of soep 
aangeboden worden. Iedereen zorgt zelf voor 
een lunchpakket en drank. Waterautomaten 
(betalend of kraanwater) blijven beschikbaar. 
Alcoholgel wordt voorzien. Drinkfonteintjes 
blijven afgesloten 
 
 
 

 

 

 

We vragen leerlingen niet samen in een grote 
groep aan de schoolpoort te staan voor en na 
schooltijd. Samenscholingen zijn nog steeds 
verboden en kunnen worden beboet door de 
gemeente.  
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Alle uitstappen (cultuuruitstappen, sportdagen, 
meerdaagse excursies enz.) buiten de school 
(extra muros) zijn voorlopig  (1e trimester) 
geschrapt, behalve praktijklessen op 
verplaatsing en noodzakelijke observatie-
activiteiten in het kader van de opleiding.  

 

 

 
 

 
Stages kunnen doorgaan, volgens de 
veiligheidsprincipes van de sector waarin je 
stage loopt. Je stagebegeleiders brengen je op 
de hoogte.  
 

 

 
 

 
Examens, GIP en andere evaluatiemomenten 
vinden normaal plaats.  
 

 

 
 

 
We organiseren oudercontacten en infoavonden 
telefonisch of digitaal. De overheid vraagt ons 
om de aanwezigheid van ouders op school te 
vermijden, tenzij uitzonderlijk in het belang van 
de leerling en indien het echt niet anders kan. 
Neem daarvoor contact op met de directie van 
je kind.  
 

 

Leerlingen die zich niet aan de veiligheidsafspraken houden, worden mogelijk naar huis gestuurd 

en krijgen een sanctie.   

Maar: we hebben er vertrouwen in dat onze leerlingen deze uitdagingen dapper en plichtsbewust 

zullen aangaan. Samen maken we er het beste van! Ook dit gaat voorbij. Alles komt goed. 
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Voor onze school zijn specifiek de volgende regelingen van kracht vanaf 2 september 2020.  

 

Eerste schooldag dinsdag 1 september 

- 1ste jaar: 08.25 - 12.00 uur 

- 2de jaar:  10.00 - 12.30 uur 

- 3de jaar:  10.00 - 12.30 uur  

- 7de jaar:  09.00 – 11.30 uur 

- Mode:  11.00 – 15.30 uur (Hoogstraat) 

 

Namiddag 

- 4de jaar:  13.00 - 15.30 uur 

- 5de jaar:  13.00 - 15.30 uur 

- 6de jaar:  14.00 - 16.30 uur 

 

Breng schrijfgerief en papier mee! 

 

 

GEWIJZIGDE DAGINDELING vanaf 2 september 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

1e en 2e jaar 3e jaar 

1 8.25 - 9.15 uur LES 1 8.25 - 9.15 uur LES 

2 9.15 - 10.05 uur LES 2 9.15 - 10.05 uur LES 

P 10.05 - 10.20 uur PAUZE P 10.05 - 10.20 uur PAUZE 

3 10.20 - 11.10 uur LES 3 10.20 - 11.10 uur LES 

4 11.10 - 12.00 uur  LES 4 11.10 - 12.00 uur  LES 

M 12.00 - 12.50 uur MIDDAGPAUZE M 12.00 - 12.50 uur LES 

5 12.50 - 13.40 uur LES 5 12.50 - 13.40 uur MIDDAGPAUZE 

6 13.40 - 14.30 uur LES 6 13.40 - 14.30 uur LES 

7 14.30 - 15.20 uur LES 7 14.30 - 15.20 uur LES 

8 15.20 - 16.10 uur Vrij* 8 15.20 - 16.10 uur Vrij* 
*(tenzij 8-lesuren-dag: zie rooster)      *(tenzij 8-lesuren-dag: zie rooster) 

4e - 5e - 6e - 7e jaar STUDENTEN MODE 

1 8.25 - 9.15 uur Vrij* 
De studenten Mode volgen 4 uur les  

in de voormiddag en 4 uur les in de 

namiddag. Als ze les hebben in campus 

Hoogstraat volgen ze de lesuren die daar 

gelden (zie je eigen lessenrooster). 

2 9.15 - 10.05 uur LES 

P 10.05 - 10.55 uur LES 

3 10.55 - 11.10 uur PAUZE 
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4 11.10 - 12.00 uur  LES 
In campus Newton is er een pauze voorzien 

in de namiddag.  

De schooldag eindigt om 16.30 
M 12.00 - 12.50 uur LES 

5 12.50 - 13.40 uur MIDDAGPAUZE 

6 13.40 - 14.30 uur LES 

7 14.30 - 15.20 uur LES 

8 15.20 - 16.10 uur LES 

*(tenzij 8-lesuren-dag: zie rooster) 

    

 

Woensdag 

1e , 2e, 3e jaar en MODE 4e - 5e - 6e - 7e jaar 

1 8.25 - 9.15 uur LES 1 8.25 - 9.15 uur Vrij 

2 9.15 - 10.05 uur LES 2 9.15 - 10.05 uur LES 

P 10.05 - 10.20 uur PAUZE P 10.05 - 10.55 uur LES 

3 10.20 - 11.10 uur LES 3 10.55 - 11.10 uur PAUZE 

4 11.10 - 12.00 uur  LES 4 11.10 - 12.00 uur  LES 

M 12.00 - 12.50 uur Vrij* M 12.00 - 12.50 uur LES 
 

Rijen 

Alle leerlingen, met uitzondering van de derde graad ASO en Mode waarvoor we geen vaste 

lokalen konden voorzien, gaan bij het belsignaal voor het eerste lesuur en na de voormiddag- en 

middagpauze in de aangeduide rij staan en zetten hun mondneusmasker op. Zij vertrekken 

samen met de leraar naar hun lokaal.  

Na schooltijd 

Leerlingen van het eerste jaar kunnen zich inschrijven voor de huiswerkklas van 15.30 tot 

16.20 uur (zie aparte brief).  

 

Avondstudie blijft mogelijk in de Loft van 15.30 uur tot 17 uur.  

 

Inhaaltoetsen worden dit schooljaar op vrijdagavond georganiseerd, om 15.30 uur of 16.20 uur 

(afhankelijk van het einde van de laatste les). 

 

Strafstudies vinden dit schooljaar alleen nog op woensdagnamiddag plaats, om 12.30 uur of 

13.15 uur (afhankelijk van het einde van de laatste les). De strafstudie duurt 1,5 uur of 3 uur 

naargelang de opgelegde sanctie. 

Middagpauze 

De middagpauze duurt 50 minuten. Om drukte in de refters te vermijden wordt met shiften 

gewerkt. De leerlingen nemen geschrankt plaats, zodat de plaats tegenover hen vrij blijft.  

Tussen de shiften worden de tafels gereinigd. 
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Bij voorkeur eten de leerlingen buiten aan de picknicktafels of op de zitmuurtjes of banken. In 

het CentrUM of in de gangen, op de trappen mag niet worden gegeten. Indien er buiten te weinig 

zitplaatsen zijn, mag je uitzonderlijk op de grond gaan zitten en eten. We rekenen er op dat je de 

hygiëneafspraken respecteert. Iedereen neemt een eigen lunchpakket mee in een brooddoos 

en drinkbus. We vermijden afval: dus geen zilverpapier, plastiek flessen of zakjes... 

Ouders kunnen de toelating geven om ‘s middags thuis te gaan eten / de school te verlaten. Ze 

geven deze middagtoelating door het invullen en ondertekenen van de sticker in de 

schoolagenda. Deze sticker geldt als voorlopige middagkaart.   

 

Meer info algemeen 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus  

 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus

