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Schooljaar 2020-2021 → START 
 
Geachte ouders 
Beste leerlingen 
 
Allereerst hopen wij oprecht dat jullie het allemaal goed stellen. Voor ons was dit een abnormale 
zomervakantie, voor jullie allicht ook. Hopelijk hebben jullie er toch plezier aan beleefd en zijn 
jullie klaar om samen met ons een nieuwe uitdaging aan te gaan. Want zo zou je dit schooljaar 
wel kunnen noemen. 
 
In deze brief proberen we zo goed mogelijk te duiden hoe het schoolse leven er in september zal 
uitzien. Veiligheid voor leerlingen, ouders en personeelsleden staat daarbij centraal. We rekenen 
erop dat leerlingen en personeelsleden de richtlijnen van deze brief nauwgezet in acht nemen. 
Enkel op die manier kunnen wij voor al onze jongeren het basisrecht op leren garanderen. Alvast 
hartelijk dank voor jullie hulp en begrip! Samen komen we er, zoveel is zeker! 
 

 DINSDAG 1 SEPTEMBER 2020 
 
Vol goede moed schieten we op dinsdag 1 september uit de startblokken. Om de leerlingen 
persoonlijker te kunnen ontvangen heten wij hen welkom in gespreide slagorde. Iedereen is 
zowat vijf minuten voor het onderstaande tijdstip op de speelplaats op post! 
 
 08.30 uur → start voor leerjaren 1 en 2 
 09.00 uur → start voor leerjaren 3 en 4 
 09.30 uur → start voor leerjaren 5, 6 en 7 
 
Opgelet! Enkel in het bezit van een mondmasker word je op school toegelaten! Dat zet je 
  op zodra je de school binnengaat. (Zie achterkant.) 
 
De titularis verwelkomt zijn/haar leerlingen op de speelplaats. Hij/Zij draagt een pancarte met 
de klasnaam erop. Tot 12.05 uur brengt hij/zij met zijn klas door. We brengen enkele 
administratieve taken in orde en bekijken samen het actuele coronaregime. Daarnaast werken 
we rond groepsdynamiek omdat we het welbevinden van onze leerlingen zeer belangrijk vinden. 
 
Na de middagpauze volgen vanaf 12.50 uur lesuur 5 en 6. Vroeger dan anders kunnen de 
leerlingen daarna de school verlaten. Dat is om 14.35 uur voor de leerlingen van het 2e jaar en 
om 14.45 uur voor de leerlingen van leerjaren 3 t.e.m. 7.  
 
De 1e-jaarsleerlingen volgen op dinsdag 1 en woensdag 2 september een alternatief 
programma. Zoals verderop in deze brief te lezen staat, gaat hun ontmoetingstweedaagse in de 
Hoge Rielen niet door. Voor de 1e-jaarsleerlingen eindigt de eerste schooldag om 16.00 uur. 
 

Aan alle leerlingen en hun ouders 
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Wat nemen onze leerlingen op schooldag 1 mee? 
 
 pen en papier 
 een lunch met eigen drankje voor 's middags 

 
(De 6e- en 7e-jaarsleerlingen kunnen 's middags buiten de school eten.) 
(Pas vanaf week 2 zijn de drank- en fruitautomaten weer operationeel. Ook Foodcorner 
opent dan weer zijn deuren.) 

 

 CODE GEEL 
 
Om de coronapandemie op school te kunnen beheersen werkten onze beleidsmakers enkele 
pandemiescenario's uit. Die vertalen zich in een kleurcode. Elke kleur staat voor een bepaald 
besmettingsrisico en gaat gepaard met een resem absolute richtlijnen. Indien nodig kan de 
lokale overheid (voor ons de stad Turnhout) in overleg met onderwijsminister Ben Weyts deze 
code verstrengen. 
 
We gaan ervan uit dat we op 1 september onder code geel starten. In grote lijnen komt dat neer 
op het onderstaande. 
 
 Alle leerlingen komen iedere werkdag naar school.  

 
 Om de veiligheid van leerlingen en personeelsleden te kunnen verzekeren volgt iedereen 

- zonder uitzondering - de onderstaande maatregelen nauwgezet op. 
 

 1) We focussen op handhygiëne! 

 
  Wanneer we de klas verlaten en betreden, ontsmetten we onze handen met de 
  aanwezige handgel. Ze wassen met water en zeep aan de klaslavabo is een  
  alternatief dat nog meer de voorkeur geniet (= effectiever). De leerkrachten 
  geven duidelijke instructies die alle leerlingen opvolgen. 
 

 2) We houden afstand! 

 
  Op het hele schoolterrein (binnen én buiten) houdt iedereen 1,5 meter afstand 
  van elkaar. In de klas worden alle banken apart zo ver mogelijk uit elkaar gezet. 
  De eerste bankenrij staat minstens 1,5 meter achter de positie van de leraar. 
 

 3) We dragen een mondmasker! 

 
  Zodra we ergens binnengaan (gang, lokaal, toilet, fietsenkelder, ...), zetten we 
  ons mondmasker reglementair op. Op de speelplaats is dat niet nodig.  
 

 4) We verluchten alle ruimtes! 

 
  Zeker tijdens pauzes, maar ook tijdens de les, zetten we de    
  ramen (indien mogelijk ook deuren) open. Een goede    
  verluchting en ventilatie zijn noodzakelijk om de verspreiding van het  
  virus tegen te gaan. We zorgen voor aangepaste kledij. 
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 5) We ontsmetten materiaal en ruimtes! 

 
  Al het materiaal dat we delen, en al de ruimtes die gemeenschappelijk  
  gebruikt worden (computerklas, technieklokaal, ...), moeten we frequent en 
  grondig reinigen plus ontsmetten. Iedereen draagt zijn steentje bij. 
 
 De leerlingen hoeven hun pauzes op de speelplaats niet binnen de klasbubbel door te 

brengen. Uiteraard houden zij wel steeds de nodige afstand tot elkaar. 
 

 Buitenschoolse activiteiten zijn voorlopig niet toegelaten. Tijdens dergelijke 
activiteiten kunnen leerlingen immers sneller met externen in contact komen. Over de 
initiatieven die wel plaatsvinden, ontvangen de leerlingen en hun ouders tijdig info. 

 De geplande stages gaan gewoon door. 
 
Wanneer de epidemiologische toestand verslechtert, wordt eventueel code oranje of rood 
afgekondigd. Ook daarvoor heeft de SHT - op basis van het draaiboek van de overheid - een plan 
klaargemaakt. We onthouden jullie voorlopig deze informatie, want momenteel zijn dergelijke 
richtlijnen niet aan de orde. 
 
Zodra binnen een klasgroep een of meer besmettingen worden vastgesteld, treden we kordaat 
op. In dat geval komen de betrokken leerlingen in een kortstondige quarantaine terecht. Zij 
komen dan een tijdje niet naar school, maar krijgen fulltime afstandsonderwijs voorgeschoteld. 
 

 1E-JAARS → ZIE BIJGEVOEGDE BRIEF 
 
Onze kersverse leerlingen van leerjaar 1 volgen op dinsdag 1 en woensdag 2 september een 
alternatief programma. Dat verloopt op school. Als gevolg van de strenge coronarichtlijnen gaat 
de ontmoetingstweedaagse in de Hoge Rielen niet door. 
 
De 1e-jaarsleerlingen en hun ouders kunnen in de bijgevoegde brief alle betreffende info vinden. 
Daarin lezen zij ook dat de infoavond op dinsdagavond 8 september wel plaatsheeft. 
 

 VRAAG GERUST! 
 
De SHT is klaar voor het nieuwe schooljaar. Hopelijk blijkt dat uit deze eerste brief. Sommigen 
van jullie blijven ongetwijfeld met vragen achter. En die hebben wij natuurlijk ook nog. Maar 
wees gerust! De komende weken zullen wij er alles aan doen om jullie zo goed mogelijk verder te 
helpen, en zo helder mogelijk te communiceren. Aarzel in tussentijd niet om contact met de 
school op te nemen.  
 
Alle leerlingen en ouders alvast bijzonder veel succes gewenst! 
 
Vriendelijke groeten 
 
 
Leden directieraad 
 
 


