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Gents basis- en secundair onderwijs start derde
trimester in code oranje

Het Gentse basis- en secundair onderwijs start het derde trimester in code oranje.

De Gentse cijfers blijven hoog, maar toch lijkt de eerdere grote versnelling van de

cijfers afgeremd te zijn. Voorzichtigheid blijft echter aangewezen en de

flankerende maatregelen moeten strikt worden nageleefd. Ook de regel dat de

hele klas zich moet laten testen van zodra 1 klasgenoot positief test, blijft nog tot

eind april van kracht.

⏲

http://persruimte.stad.gent/


De scholen starten op maandag 19 april terug op in het ritme van voor de paaspauze: voltijds

onderwijs op school voor iedereen, behalve 50% afstandsonderwijs voor de derde en vierde

graad van het gewone secundair onderwijs.

De coronacijfers in Gent blijven hoog, maar toch lijkt de eerdere grote versnelling van de cijfers

afgeremd te zijn. Daarom werd in overleg beslist om het Gentse onderwijs naar code oranje te

laten schakelen. Dat vermindert de poetsintensiteit en laat de scholen toe om warme maaltijden

te voorzien en daguitstappen te organiseren, maar nog steeds onder strenge voorwaarden.

Algemeen neemt de vaccinatiegraad in onze stad gestaag toe (in Gent is 22% van de 18-plussers

gevaccineerd), zelftests worden beschikbaar, etc. Eerder deze week deelde het Vlaams

departement onderwijs de maatregelen mee die de scholen moeten toepassen. Er wordt veel

nadruk gelegd op ventilatie en verluchting en op het behouden van de bubbels. Ook de

basisregels rond afstand houden en handhygiëne blijven natuurlijk van kracht. Zoals steeds zal

de situatie in Gent en in de ziekenhuizen op de voet gevolgd worden.

Maandag start het laatste trimester en we willen er alles uithalen voor de
scholen. Ik hoop echt dat alle leerlingen dit schooljaar kunnen afronden met
100% contactonderwijs. Ik zou daarom een oproep willen doen. Zoals
professor Van Gucht deze ochtend zei tijdens de persconferentie van het
nationaal crisiscentrum: laat je testen als je je verkouden of grieperig voelt,
zelfs al zijn het milde klachten.
— Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Tot slot hanteren de Gentse CLB's bij de contacttracing in het onderwijs tot eind april de

bewarende regel dat de hele klas in quarantaine gaat en getest wordt, van zodra er 1 leerling

positief test in de klas. Zo worden bijkomende besmettingen snel en efficiënt ingedamd. Het is

immers bekend dat de meer besmettelijke variant de overhand nam en het is belangrijk om

adequaat te kunnen reageren.
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