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Vrije Lagere School Berkenbos

BESTE WENSEN!

Inschrijvingen

Dag mama’s en papa’s,
Dag jongens en meisjes,

Onze allerbeste en -liefste wensen voor 2022!
Bedankt voor de talrijke wenskaarten en tekeningen die we 
terug ontvingen! Héél fijn!
Hopelijk hebben jullie allemaal genoten van een fijne, rustige,
deugddoende kerstvakantie!
Wij zijn er weer helemaal klaar voor om jullie met open armen, 
op afstand, met gedesinfecteerde handen én mondmasker 
te ontvangen! 

Corona

DEZE KEER:

Beste wensen
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Alle leerlingen vanaf het eerste leerjaar basisonderwijs dragen een mondmasker in de binnenruimtes op school .

Tijdens de turnles mag het mondmasker af. Leerlingen die geen mondmasker kunnen dragen op grond van medische

aandoeningen, vragen we om ons een doktersattest af te leveren.

Alle personeelsleden dragen een mondmasker indien geen afstand kan worden gehouden. Tijdens het lesgeven

vooraan in de eigen klas mogen leerkrachten een mondmasker achterwege laten, indien er voldoende afstand is en

op voorwaarde dat er voldoende wordt geventileerd en verlucht. 

Ouders en externen dragen een mondmasker wanneer ze de school betreden. 

CORONAMAATREGELEN:

We willen jullie graag nog even briefen over onze opstart, al wijzigt er niet veel. Het overlegcomité kwam tijdens de

kerstvakantie opnieuw samen en besloot de test- en quarantainemaatregelen te wijzigen vanaf maandag 10 januari tot

aan de krokusvakantie. De maatregelen die voor de kerstvakantie van toepassing waren, blijven van kracht tot en met 28

januari 2022.

We willen jullie vragen om de klasleerkracht(en) en school steeds op de hoogte te houden wanneer je zoon/dochter in

quarantaine moet én wanneer hij/zij positief is. Dit kan via e-mail en/of via een telefoontje naar de school. Op deze

manier kunnen we kort op de bal spelen. Zo informeren we indien nodig ouders van klasgenoten om alert te zijn én

kunnen we afstandsonderwijs inschakelen. 

Specifiek quarantainemaatregelen voor kinderen jonger dan 12 jaar:

Bron: Sciencano

Kinderen met mogelijke symptomen van COVID-19 én een recent contact met een bevestigd geval van COVID-19 (hoog

of laag risico) worden getest. In afwachting van het testresultaat blijft het kind thuis. Bij een negatief testresultaat kan

het kind terug naar school/kinderopvang. Bij een positief testresultaat start de periode van 7 dagen isolatie + 3 dagen

voorzichtigheid en start contactonderzoek rond het kind. 

 

In geval van risicocontact binnen het huishouden:

Kinderen volgen de regels zoals die van toepassing zijn voor de volwassenen waarbij ze verblijven. 

Indien dus één van de ouders in quarantaine moet blijven of getest moet worden omwille van een huisgenoot met

COVID-19, dient het kind gedurende dezelfde periode ook in quarantaine te verblijven of getest te worden. 

Zodra een kind mogelijke symptomen van COVID-19 vertoont, moet het getest worden door een zorgverlener. Indien het

kind niet getest wordt, wordt het beschouwd als een bevestigd geval. Dit wordt doorgegeven aan de

kinderopvang/school en het kind dient 7 dagen in isolatie te blijven. 

 

In geval van risicocontact in de crèche/kinderopvang/school

Alle leden van de groep worden beschouwd als laag-risico contact zolang er niet meer dan 3 besmettingen binnen 1

week tijd voorkomen. Laag-risico contacten moeten getest worden indien ze mogelijke symptomen van COVID-19

vertonen. Vanaf 4 besmettingen in 1 week wordt de groep gedurende 5 dagen gesloten. Testen (afgenomen door een

zorgverlener) zijn enkel nodig bij het ontwikkelen van mogelijke symptomen van COVID-19. 

 

In geval van blootstelling in een andere context (bv. sportclub, niet inwonend familielid of vriend...):

Het kind wordt beschouwd als een laag-risico contact en mag verder naar de crèche/kinderopvang/school gaan. Het

moet pas getest worden bij mogelijke symptomen van COVID-19.

Mondmaskers

Daarboven blijven wij volop inzetten op handhygiëne, CO2-meting en volgehouden ventilatie en verluchting.

Mocht je ongerust zijn of zijn er toch nog bijkomende vragen? 

Twijfel dan niet om contact op te nemen!
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CORONA

https://covid-19.sciensano.be/nl/node/70
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Binnenkort starten de inschrijvingen voor schooljaar 2022-2023.

Via de schoolwebsite kunnen jullie hier meer info over lezen, maar we informeren alvast verder via deze weg. 

De kleuters van Kleuterschool Pagadder zijn automatisch ingeschreven in onze school. De inschrijving stopt enkel

wanneer ouders beslissen om hun zoon of dochter van school te veranderen. Onze school plant wel een

ontmoetingsmoment in voor deze ouders tijdens de voorrangsperiode, zodat we kunnen kennismaken, samen enkele

documenten doornemen en ondertekenen. 

Inschrijven in Vrije Lagere School Berkenbos:

Er zijn 4 periodes om je zoon of dochter in te schrijven:

Periode 1: 7 t.e.m. 18 februari 2022

-Broers en zusjes van schoolgaande kinderen in Vrije Lagere School Berkenbos

-Kinderen van juffen en meesters

Om ervoor te zorgen dat ouders met meerdere kinderen voor al hun kinderen een plaatsje vinden in dezelfde school, laat

de wetgever ons toe om broers en zussen van eigen leerlingen voorrang te geven bij de inschrijving.

Opgelet! Schrijf je je zoon of dochter niet in tijdens deze voorrangsperiode voor broers een zussen, dan verlies je deze

voorrang en kan je kind enkel ingeschreven worden als de school nog niet volzet is!

Periode 2: 7 t.e.m. 31 maart 2022

Voor alle kinderen!

De scholengemeenschap werkt hiervoor met een digitaal inschrijfsysteem. Deze link wordt binnenkort op de website

geplaatst.

De inschrijving van je zoon of dochter kan eventueel uitgesteld worden omdat de school verplicht is om voorrang te

verlenen aan kinderen die aan bepaalde kenmerken voldoen. 

Wij hanteren een contingentering. Een wat?! Een contingentering.

Elke school moet een afspiegeling worden van de buurt waarin ze ligt. Per gemeente wordt vastgelegd wat de

buurtsamenstelling rond de scholen is. Anders gezegd: er wordt onderzocht hoeveel procent indicatorleerlingen er

wonen en hoeveel procent niet-indicatorleerlingen. De scholen moeten ongeveer in die verhouding plaatsen vrijhouden

voor indicator- en niet-indicatorleerlingen. De concrete afspraken worden gemaakt samen met de scholen op een

Lokaal Overlegplatform (LOP). Daardoor kunnen de inschrijvingsregels overal een beetje anders zijn. 

Een indicatorleerling is een leerling waarop minstens één van de volgende criteria van toepassing is:

o   het gezin heeft een schooltoelage ontvangen in het vorige schooljaar

o   de moeder heeft geen diploma secundair onderwijs of getuigschrift van het zesde middelbaar.

Periode 3: Vanaf 25 april 2022

Sta je op de wachtlijst en is er nog plaats? Dan word je gecontacteerd!

Je kan gecontacteerd worden t.e.m. 7 oktober 2022!

Periode 4: Vanaf 16 mei 2022

Vrije inschrijvingen.

Iedereen kan ingeschreven worden voor schooljaar 2022-2023 voor zover er nog plaatsen beschikbaar zijn.

Vragen? Welkom!
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Inschrijven in Kleuterschool Pagadder:

Gaat jouw zoon of dochter naar onze school én heb je nog een guitige kleuter in huis? Je kleinste kapoen is welkom in

Kleuterschool Pagadder, op voorwaarde dat er plaats is.

Is jouw kindje geboren in 2020 dan kan je hem/haar inschrijven tussen maandag 7 en vrijdag 18 februari 2022. Een

afspraak voor deze inschrijvingen kan gemaakt worden via directie@vkspagadder.be of 0476 36 26 30.

Opgelet! 

Schrijf je je zoon of dochter niet in tijdens deze voorrangsperiode voor broers een zussen, dan verlies je deze voorrang

en kan je kind enkel ingeschreven worden als de school nog niet volzet is!

Meer info over de inschrijvingen in de kleuterschool? 

www.kleuterschoolpagadder.be
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