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EERSTE INFORMATIE  - vanaf vrijdag 15 mei 
 
Onze school gaat weer open, maar niet zoals we het gedroomd hadden. Geen breed openzwaai-
ende schoolpoort, geen vrolijk binnenwaaiende ‘bende’ leerlingen …  
 
De poort gaat wel al op een kier, de leerlingen komen met mondjesmaat binnen. En daar zijn we 
blij om. Blijdschap vermengd met ongerustheid, onzekerheid en een hele hoop praktische be-
slommeringen. We gaan elkaar weerzien en ontmoeten, maar we moeten ook samen zoeken 
naar “anders school maken”.  
 
De afgelopen weken hebben we met zijn allen veel meegemaakt. We zijn overvallen door de cri-
sis, we hebben onszelf moeten heruitvinden en we zijn daar nog altijd mee bezig. 
Alles anders doen: anders leven, anders samenleven, anders met elkaar communiceren én an-
ders school maken.   
 
Leven in een radicaal veranderde wereld. We botsen op muren: we ervaren onze beperkingen, 
onze onmacht, voelen ons onveilig. Maar voorbij die muren dienen zich nieuwe horizonten aan: 
we zijn creatief, blijken flexibel, ontdekken nieuwe mogelijkheden. 
 
De weg naar “het normale” is lang ,  
we spreken dan ook liever van “plaats geven aan verande-
ring”.   
 
“Terug naar het normale” klinkt mooi, maar momenteel kan dat nergens, dus ook niet op school. 
Binnen het schoolgebeuren maken we ruimte voor verandering; anders leven kàn en moest, an-
ders school maken kàn en moet eveneens! 
 
• De leerlingen zijn veranderd.  Hun rugzak is anders gevuld. Ervaringen van angst, verlies,       

verdriet, eenzaamheid … maar net zo goed ervaringen van sterkere verbondenheid met ou-
ders die meer tijd en meer aandacht voor hen hadden, van meer vrijheid om te spelen, 
nieuw ontdekte talenten … 

• De ouders zijn veranderd. Ze kijken anders naar onderwijs. Ze ervaren wat een complex vak 
dat is. Hoe hard ze rekenen op de school als leef- en leerplaats voor hun kinderen. 

• De leraren zijn veranderd. Ze hebben hun onderwijs radicaal anders aangepakt, staan in een 
andere relatie tot de leerlingen en de gezinnen. Ze hebben enorm veel bijgeleerd, ontdekt. 
Ze zijn op hun beperkingen gebotst. Ze zijn op een andere manier gaan samenwerken met 
collega’s. 

• Het schoolleiderschap is veranderd. Directies hebben op een andere manier het contact moe-
ten houden, hun collega’s  motiveren en waarderen, tolk zijn tussen de ‘systeemwereld’ (de 
wereld van de politiek, wetten en regelgeving) en de ‘leefwereld’ van de mensen uit de 
werkomgeving. Sturing geven gebeurt anders, zelfsturing krijgt opeens een heel andere in-
vulling. 
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Heropstart lessen 
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Uitgangspunten vanaf 15 mei 
 
De afgelopen weken hebben we stilgestaan bij heel wat zaken, zijn we in gesprek gegaan op 
zoek naar antwoorden op de vele vragen die de verandering oproept. 

• Hoe maken we van de school een plek van rust, veiligheid, geborgenheid voor de leerlingen 
en het schoolteam?   

• Hoe creëren we ruimte en tijd om emoties met elkaar te delen: de vreugde van het weer-
zien, maar ook de ervaringen van verlies en verdriet? Hoe houden we een goede balans in zorg 
voor de ander en zelfzorg? Hoe geven we stem aan de kracht en de waarden die we door deze 
crisis in onszelf (her)ontdekt hebben?  

• Hoe combineren we een focus op de essentiële doelen met een brede vorming en een bre-
de ontwikkeling van competenties? 

• Hoe organiseren we ons en hoe regelen we onze schooltijd zodat er kansen zijn om elkaar 
op een veilige (!) manier te ontmoeten, te spelen? 
Hoe doen we op een faire manier aan evaluatie: in de breedte, met de ontwikkeling van de 
leerlingen als doel voor ogen, ondersteunend en motiverend voor de leerlingen? 

Welke klassen starten op vanaf 15 mei 
 
Vanaf 15 mei gaan we weer aan de slag, maar niet allemaal samen en ook niet allemaal  
tegelijk. We gaan gefaseerd en met kleine groepjes opstarten waarbij ook hier re-
kening gehouden werd met de adviezen.  
 
Wat dit voor onze school betekent zie je in onderstaande tabel. 
 

 
Let wel : Elk zesde leerjaar wordt opgesplitst in 2 groepen. Afhankelijk van de groep waar je 
kind deel van uitmaakt, zal hij/zij op donderdag ofwel op vrijdag naar school komen. 2 

 L2 L6 L1 

Vrijdag 15 mei 09.00 – 12.15 Groep 1 08.30-10.00 
Groep 2 10.15-10.45  

08.45 – 12.00 

Maandag 18 mei 09.00 – 15.30 Groep 1 08.30 – 15.00 08.45 – 15.15 

Dinsdag 19 mei 09.00 – 15.30 Groep 2 08.30 – 15.00 08.45 – 15.15 

Vanaf 26 mei     

Maandag 09.00 – 15.30   

Dinsdag 09.00 – 15.30  08.45 – 15.15 

Donderdag 09.00 – 15.30 Groep 1 08.30 – 15.00 08.45 – 15.15 

Vrijdag   Groep 2 08.30 – 15.00 08.45 – 15.15 
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Wat je alvast moet weten 
 
 Volgende week woensdag communiceren we over alle praktische afspraken. Gezien 

de voortdurende  wijzigingen en het feit dat er nog onzekerheid is over hoe we de noodopvang 
verder moeten organsiren willen we 1x communiceren als alle info binnen is.  

 
 De info van volgende week dienen alle ouders zeer goed te lezen, ook de ouders van 

de klassen van wie de lessen niet heropstarten.  
 
 De kinderen die een ganse dag les hebben mogen onder de middagpauze NIET naar 

huis gaan. Alle kinderen brengen boterhammen en voldoende drinken mee 
 
 Als je kind ziek is MOET het thuis blijven! Wij houden de kinderen in het oog en zullen bij 

klachten met een infrarood thermometer de lichaamstemperatuur meten. Van zodra we koorts 
vaststellen zetten we je kind in quarantaine en moet u het meteen komen halen. We vragen 
dan ook een telefoonnummer in de boekentas te steken waarop we altijd iemand kunnen 
bereiken. 

 
 Leerkrachten bemannen geen oversteekplaatsen meer voor of na schooltijd. Dit is 

organisatorisch niet haalbaar en we spitsen ons toe op de veiligheid binnen de schoolpoort. 
 
 Ouders mogen onder geen beding nog binnen de schoolpoort komen. Je kan je kind 

tot aan de poort brengen met in achtname van 
     * het dragen van een mondmasker 
     * het houden van afstand met andere ouders en kinderen = 1,5 meter 

 Kinderen moeten geen mondmasker dragen maar wel afstand houden. 
 
 Bij de opmaak van ons plan hebben we ervoor gezorgd dat elk kind van L1/L2 de helft van de 

tijd bij de eigen klasjuf zit. Prioritair is veilig heropstarten en dat dit gevolgen heeft voor de 
klasindeling is een verplichting waaraan we voldoen. Er zal ook onder geen beding afgeweken 
worden van de indeling die we maakten ( weloverwogen en in samenspraak met de leerkrach-
ten, de zorgleerkrachten en de directie). 

 
   We wijzen erop dat er mogelijk bijsturingen aan de afspraken doorgevoerd zullen 

worden als blijkt dat het systeem dat we uitwerkten niet haalbaar is in de praktijk.  
Concreet betekent dit dat de lesdagen voor het 1ste en/of het 2de leerjaar dan verminderd 
kunnen worden. Hopelijk zal dit niet nodig zijn, maar daar veiligheid en gezondheid voorop 
staan kan het uitwerken van iets op papier heel anders zijn dan het in de praktijk ervaren. Het 
zal dus belangrijk zijn dat iedereen zich aan de afspraken die we woensdag sturen houdt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met hartelijke groeten, ook vanwege het team, 
Kris Karremans, directeur 






