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11 mei 2020 

Beste ouder 

Om een veilige herstart mogelijk te maken, voerden wij de afgelopen weken een uitgebreide 
risicoanalyse uit. Op basis van deze analyse kregen we de officiële goedkeuring van onze 
preventiedienst, de arbeidsgeneesheer en het schoolbestuur om de lessen gedeeltelijk 
terug op te starten in de school.  

In een eerdere mail informeerden we jullie dat we de mogelijkheden bekeken voor een 
heropstart voor de volgende leerjaren: L6 – L1 en L2. 
De leerlingen van de andere leerjaren krijgen afstandsonderwijs. 

Op vrijdag 15 mei is er een proefdag voor het 1° en het 6de leerjaar. 
Tijdens het daaropvolgende weekend kunnen wij nog bijsturen waar nodig. 
Vanaf maandag 18 mei voorzien we de heropstart voor het 1°, 2° en 6° leerjaar met 
lesactiviteiten voor een halve dag op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 
Op woensdag krijgt iedere lesgroep les om de veertien dagen. We starten op woensdag 20 
mei met groep A. 
Op de proefdag of eerste dag van de heropstart houden we vooral rekening met het 
welbevinden van onze leerlingen. De dagen op school zullen er immers anders uitzien dan 
voorheen. We geven toelichting bij de afspraken van het veiligheids- en hygiëneplan en 
geven onze leerlingen de tijd om zich aan te passen aan de nieuwe afspraken. 
Wij zijn er ons van bewust dat dit de nodige aandacht vraagt! 
Indien je als ouder van mening bent dat jouw kind in deze omstandigheden beter thuis kan 
blijven, neem dan contact op met de directie om dit te bespreken. (niet met de 
klasleerkracht) 
 
Omdat we rekening moeten houden met het maximum aantal leerlingen per klaslokaal 
worden de klassen in lesgroepen ingedeeld. (A en B-groep)  
De klasleerkracht laat jullie weten in welke groep jullie kind ingedeeld is. 
Bij de verdeling houden we rekening met broers en zussen. 

 
 

Leerjaar - groep Startdatum Wanneer lessen op school 

1° leerjaar groep A Vrij 15 mei van 8.45u tot 11.45 uur  

1° leerjaar groep B Vrij 15 mei van 12.40u tot 15.40u 

2° leerjaar groep A Ma 18 mei van 8.30u tot 11.30u 

2° leerjaar groep B Ma 18 mei van 12.30 tot 15.30u 

6° leerjaar groep A Vrij 15 mei van 9.00u tot 12.00u 

6° leerjaar groep B Vrij 15 mei van 13.00u tot 16.00u 

 
We kiezen voor gespreide begin- en einduren om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen. 

Tip: kom zo dicht mogelijk tegen het startuur van de lesactiviteit. 

Op feest- en brugdagen is de school gesloten. 
De facultatieve verlofdag van maandag 15 juni trekken we in. Die dag is het dus gewoon 
school. 
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Hoe houden we de school veilig? 

De veiligheid van onze leerlingen en ons personeel is het belangrijkste. Door een combinatie 
van maatregelen zorgen we voor een zo veilig mogelijke schoolomgeving.  

• Vaste groepen (contactbubbels): de groepen blijven zo veel mogelijk dezelfde. 
De leerlingen krijgen een vaste plaats in een vast lokaal. We proberen te 
voorkomen dat de verschillende groepen met elkaar in contact komen. Voor de 
naschoolse opvang kunnen wij deze maatregel echter niet nakomen. 

• Speeltijden: we voorzien geen speeltijden omdat we de gevraagde afstand niet 
kunnen garanderen. We voorzien momenten dat leerlingen naar het toilet kunnen 
gaan. 

• Lunchpauzes: Wij vragen dat leerlingen thuis eten. Blijft je kind in de opvang dan  
eet hij/zij in de klas of buiten bij goed weer. We voorzien geen drank van de 
school. Breng dus je eigen drank mee.  

• Afstand houden (1,5 meter): de leerkrachten en leerlingen houden voldoende 
afstand van elkaar. In de klas, de gangen en op de speelplaats. De leerlingen 
krijgen les in kleinere groepen (maximaal 14 leerlingen). 

• Traktaties voor verjaardagen mogen niet.  

• Mondmaskers: de leerlingen dragen geen mondmasker. De leerkrachten dragen 
een mondmasker. 

• Netheid: leraars en leerlingen kunnen vaak hun handen wassen of ontsmetten 
met handgel. De lokalen worden regelmatig verlucht. De school maakt de lokalen 
grondig schoon. We voorzien extra wasbakken op de speelplaats. 

 

Hoe verloopt een schooldag? 
 
Op onze website kunnen jullie hiervan een filmpje bekijken. 
Dit filmpje kunnen jullie vanaf donderdagavond bekijken omdat pas dan onze opstelling 
volledig klaar is. 
Bespreek dit vooraf met je kind(eren) zodat ze al wat voorbereid zijn. 
 
 
Wat kunnen jullie als ouders nog doen? 

• Zet je kind af of haal het op aan de ingang of uitgang van de school. Kinderen die 
met de fiets komen, nemen de ingang via het straatje achteraan. Alle kinderen die 
te voet komen of met de auto gebracht worden, komen langs voor de school 
binnen. Hou rekening met de aanduidingen. 

• Leerlingen van het zesde leerjaar kunnen mogelijks alleen naar school en terug 
naar huis? 

• Neem afscheid voordat je aanschuift in de wachtzones zodat we een vlotte 
doorgang hebben aan de schoolpoort. 

• Hou 1,5 meter afstand van andere ouders 

• Blijf niet praten aan de schoolpoort 

• Kom niet op het terrein van de school: niet in de gangen, niet in de klas en niet op 
de speelplaats.  

• Wil je iets bespreken met de (zorg)leerkracht of directie neem dan telefonisch of 
via mail contact op. 
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Wat als je kind ziek is?  

• Zieke kinderen moeten thuisblijven. 

• Is iemand van je gezin mogelijk besmet met corona of heeft iemand van je gezin 
corona? Dan moet je kind 14 dagen thuisblijven. Meer informatie over de 
procedure:  https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-
19_procedure_contact_NL.pdf 

• Behoort je kind tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? 
Dan beslist de behandelende dokter of je kind de lessen op school kan volgen of 
verder thuis blijft leren. 

• Behoort iemand van je gezin tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte 
immuniteit? Dan mag je kind de lessen op school volgen. Tenzij de behandelende 
arts anders oordeelt. 

• Wordt je kind ziek op school? Dan zetten we het in een apart lokaal. We vragen je 
dan om je kind af te halen.  Neem daarna telefonisch contact op met de huisarts.  
 

Wat als je kind naar de opvang komt? 

 

Omdat er vanaf vrijdag aanzienlijk meer kinderen op school zullen zijn, worden ook de 

maatregelen voor de opvang strenger. Ook hiervoor krijgen wij richtlijnen van onze 

preventiedienst die we strikt moeten opvolgen. Deze richtlijnen kunnen verschillen van de 

richtlijnen van de naschoolse opvang die georganiseerd wordt door FERM. 

 

Onze school blijft opvang garanderen voor kinderen: 

- waarvan ouders buitenshuis werken en zelf niet in de opvang kunnen voorzien. 

- die, in overleg met de school, opvang nodig hebben. 

Wij willen nogmaals uitdrukkelijk vragen om deze voorwaarden te respecteren. Indien er 

teveel kinderen naar de opvang komen, kunnen wij de maatregelen niet naleven waardoor 

wij lesdagen moeten schrappen in onze lagere school. Dit omdat we rekening moeten 

houden met een maximum aantal kinderen per lokaal. 

 

Voor de opvang kan u terecht op school vanaf 8.15u tot 15.25u, nadien brengen wij de 

kinderen naar FERM. 

 

- Kinderen die naar de opvang komen, komen toe tussen 8.15u en 8.45u. 

- Opvang kan per halve dag met respect voor de begin- en einduren van de school 

(geen willekeurig brengen en halen) 

- Indien je gebruik wil maken van de opvang vul je het formulier in op de website, 

minstens 2 dagen vooraf. 

- Ook in de opvang worden kinderen zoveel mogelijk in dezelfde bubbels gehouden. 

In de kleuterklas per klas, in de lagere school per leerjaar. Let op: als we de kinderen 

naar FERM brengen, worden de bubbels gemengd. 

- Er kunnen geen speeltijden meer georganiseerd worden omdat de sociale afstand 

niet kan gegarandeerd worden. We voorzien korte, geleide bewegingsmomenten 

tussendoor, gekoppeld aan toiletbezoek.  Voor de bewegingsmomenten zou het 
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handig zijn als de kinderen hun eigen fiets ter beschikking hebben.  Dus indien 

mogelijk komen de kinderen met de fiets naar school. 

- Speeltuigen en de zandbak moeten we afsluiten. 

- Kinderen blijven bijna de ganse tijd in hun eigen (klas)lokaal, voor de lagere school 

ook in hun eigen werkruimte (4m²). 

 

Wij volgen de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad. We kunnen de lessen op 

school enkel herstarten, als de Veiligheidsraad de beslissing en de timing niet verandert. 

 

Zorg goed voor uzelf en de mensen in je omgeving. 

 

Het schoolteam 
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