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Sint-Niklaas, 10 november 2020 
 
Beste ouders, beste begeleiders, 
Beste leerlingen, 
 
 
De school opent zijn deuren terug op maandag 16 november en dat voor alle 
opleidingsvormen. OV1 OV2 en OV4 komen voltijds naar school. 
In alle opleidingsvormen voorzien we  waar mogelijk nog extra maatregelen zodat iedereen op 
een veilige manier kan schoollopen.  
 
Bij uitval van personeel blijft het echter wel mogelijk dat uw zoon/dochter een dag thuis kan 
blijven. Voor internen en en kinderen van ouders die in essentiële beroepen werken blijft 
opvang op school voorzien.  

 
Leerkrachten die in quarantaine verblijven zullen in de mate van het mogelijke online les 
geven aan de klasgroep op school. 
 
Voor stage en werkplekleren gelden er individuele afspraken. Die zullen gecommuniceerd 
worden via de juf/meester of stageleerkracht. 
Sommige bedrijven laten het nog niet toe om aan de slag te gaan, anderen wel.  
 
Zwembaden blijven gesloten. LO en sportlessen kunnen doorgaan mits een aantal richtlijnen 
en aanpassingen in het programma.   

 
 
Een aantal afspraken die blijven gelden: 

 
– Het is niet toegelaten om zonder afspraak naar school te komen en de gebouwen te betreden. 
Indien u met afspraak naar school komt registreert u zich altijd eerst aan het secretariaat. 
– Het dragen van het mondmasker is verplicht. Dit betekent dat het ook gedragen wordt tijdens 

de speeltijden.  
– Bij het wachten aan de poort (Eekhoornstraat) is het verplicht om een mondmasker te dragen. 
Ook aan de bushokken van De Lijn (Bellestraat / Eekhoornstraat) is het verplicht om een 
mondmasker te dragen. 
– Indien u uw kind overhandigt of aanneemt van de busbegeleider draagt u eveneens een 
mondmasker. 
– Kinderen met koorts of andere symptomen moeten thuis gehouden worden. U contacteert d e 
huisarts en maakt verdere afspraken. Breng hierover ook de school op de hoogte.  
 
Indien u vragen heeft over het corona virus of maatregelen kan u ons  via smartschool 

contacteren (ook ouders van OV1 OV2 ontvingen een inlog account voor smartschool. Indien u 
dit niet meer terug vindt kan u een mailtje sturen naar  info@sbsobaken.be).  

 
Vriendelijke groeten,  
Fannie Braeckman 
Directeur  


