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PRAKTISCHE AFSPRAKEN  
heropstart vanaf vrijdag 15 mei 

 
Vrijdag 15 mei verwelkomen we een aantal kinderen terug op school. Helaas zal dit niet verlo-
pen zoals gewoonlijk en dienen we de school COVID19-proof te maken. Geen eenvoudige op-
dracht om alle richtlijnen te koppelen aan haalbaarheid... 

 
Noodopvang en kinderen die les krijgen worden gescheiden 
 
De groepen van de klassen en de kinderen die overdag enkel in de noodopvang zitten, zullen de 
ganse dag gescheiden zijn. 
Dat begint al ‘s morgens met een aparte ingang en trekt zich de ganse dag door wat betreft bui-
ten spelen, gebruik van de toiletten, lokalen waarin ze zich ophouden, …. Meer info vindt u hier-
over bij het desbetreffende luikje verder in deze nieuwsbrief. 

 
Toegang tot de school voor ouders 
 
Voor ieders veiligheid mogen ouders de schoolterreinen en klaslokalen NIET meer betreden.  
Ouders die hun kind ‘s morgens naar school brengen en/of ophalen bij het einde van de lessen 
vragen wij om volgende afspraken na te komen;  
 Een mondmasker dragen van zodra ze de school naderen. 
 De afstand van 1,5 meter respecteren t.o.v. kinderen, leerkrachten en andere ouders. 
 Meteen doorgaan als hun kind via één van de poorten de school betreedt.  
 Een oudergesprek op uitnodiging van de school in het zorglokaal of de personeelskamer is 

de enige uitzondering op de regel dat ouders de school niet meer binnen mogen. Hierbij zul-
len opnieuw strikte veiligheidsregels gehanteerd worden;  

 Er komen niet meer mensen naar het overleg dan uitgenodigd. 
 Kinderen die nog thuis zijn, mogen niet meekomen. 
 Wachten aan het kleine poortje naast de fietsenrekken op het afgesproken uur (niet   
 vroeger, niet later) 
 Iemand van het team zal de ouders binnenlaten. 
 Ouders dragen een mondmasker bij het betreden van de school. 
 In het zorglokaal zal een opstelling zijn waarbij de afstand van 1,5m gerespecteerd 
 wordt. 
 Tijdens het overleg zullen de ouders een veiligheidsmasker ter beschikking krijgen van  
 de school. Na het overleg wordt dit ontsmet. 
 Na elk ouderoverleg zal het lokaal ontsmet worden. 
 
 Om ouders de ruimte te geven om met respect voor de social distancing hun kind te brengen 

en op te halen, wordt de parking naast en voor de school autovrij gemaakt, zodat er meer 
dan plaats genoeg is om te wachten. 
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Geen overzet meer voor en na school 
Omdat alle personeelsleden binnen de school noodzakelijk zijn, zal er GEEN overzet meer ge-
beuren ’s morgens en ’s avonds. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders dat de kinderen 
veilig naar school kunnen komen. Sporadisch kan de wijkagent aanwezig zijn, maar dat zal zeer 
beperkt zijn.  
 

Welke klassen starten op vanaf 15 mei 
Op vrijdag 15 mei verwelkomen we ALLE kinderen van het 1ste, 2de en 6de leerjaar. 
Tijdens de korte week van Hemelvaart hanteren we een aangepast schema. 
Vanaf 25 mei geldt de tijdstabel onder de gele balk. 
 

Instructies voor alle kinderen 

 
 Vanaf de poort is er enkel toegang voor de kinderen (afspraken ouders zie hierboven). 
 Elke groep heeft een vaste “ steward”. Dit is de leerkracht die de kinderen ‘s ochtends ont-

haalt, hen begeleidt tijdens de speeltijden en de middagpauze en ze op het einde van de 
schooldag weer buiten de school brengt. Door het inschakelen van die vaste begeleider wil-
len we de klasleerkracht even tijd voor zichzelf geven en de kinderen toch een vertrouwd 
iemand toewijzen. 

 Elke klas heeft een eigen toegangspoort en ook een poort langs waar ze de school verlaten.  
 Er is een aparte poort voor de kinderen die gebruik maken van de noodopvang (zie verder) 
 Kinderen die met de fiets zijn stallen hun fiets, gaan meteen naar het onthaal en van daar 

verder naar de klas. Er is GEEN speeltijd ‘s morgens. 
 Kinderen zonder fiets gaan meteen naar het onthaal en van daar verder naar de klas waar 

ze verwacht worden (de eerste dag zal een leerkracht hen begeleiden naar hun klas -     
opgelet, dit is veelal niet het gekende klaslokaal!) 

 In de klas 
 eigen vaste plaats (wordt aangeduid de eerste dag) 
 boekentas langs de bank bijhouden 
 jas op de stoel in de klas hangen 
 eigen schrijfgerief, kleurpotloden, boeken, schriften, ... bij. Er zal geen materiaal van de 

klas  uitgedeeld worden. Reden: al het materiaal dat gebruikt wordt, moet steeds ontsmet 
worden en daarmee gaat te veel onderwijstijd verloren. 

 Alle kinderen blijven ineten, niemand gaat naar huis. 
 Meebrengen: boterhammen, een tussendoortje en voldoende drank. Er zal niemand op    

school water aan de kraantjes mogen nemen, deze zijn er enkel om handen te wassen. 
 Elke dag brengen de kinderen een zakje mee waar ze hun eigen afval een ganse dag in 

verzamelen. Dit zakje moet bij het einde van de lessen mee naar huis genomen worden. 
 Elke klasgroep vormt een zogezegde “bubbel”. In deze bubbel zullen de kinderen geduren-

de deze fase samen blijven. 2 

 L2 L6 L1 

Vrijdag 15 mei 09.00 – 12.15 Groep 1 08.30-10.00 
Groep 2 10.15-11.45  

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 25 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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 Kinderen van de lagere school moeten geen mondmasker dragen (richtlijnen overheid). Indien 

ouders dit wensen en hun kinderen dit op correcte wijze kunnen, mogen ze het uiteraard wel. 
 De leerkrachten zullen wel een mondmasker dragen van zodra ze buiten zijn en wanneer ze in 

de klas de veiligheidsafstand van 1,5 meter niet kunnen aanhouden. Omdat het heel zwaar is om 
les te geven met een mondmasker zal dit tot een minimum beperkt worden . Tussendoor kun-
nen leerkrachten ook een veiligheidsscherm dragen in de klas als ze te dicht bij de kinderen ko-
men. 

 De speelplaats van de lagere school is in 4 bewegingszones verdeeld. Elke groep heeft een       
eigen zone.  

 De speelplaats van de kleuterschool is in 2 verdeeld en voorbehouden voor de noodopvang. 
 Op de speelplaats wordt niet meer gespeeld zoals voorheen. Het gaat eerder om “een frisse 

neus halen” . Speelgoed, voetbal, contactspelletjes, … zijn helaas allemaal verboden. De zand-
bakken en speeltoestellen mogen niet meer gebruikt worden en zijn afgesloten. 

 Om kinderen toch de kans tot bewegen te geven, krijgt elke groep 2 keer per week een half uur 
bewegingsopvoeding van meester Guy (in L6 uiteraard slecht 1 keer per week). 

 Voor de speeltijden heeft meester Guy gezorgd voor een lijst van bewegingsmogelijkheden en 
spelletjes die wel veilig zijn en op afstand kunnen gespeeld worden 

 Op de grote speelplaats staat een wasstraat. Dit is een mobiel systeem waar 6 kinderen tegelijk 
hun handen op veilige wijze kunnen wassen. Dit systeem hebben we aangekocht omdat anders 
maar 1 kind tegelijk naar toilet mocht gaan. 

 Na elk toiletbezoek en bij aankomst in de klas zullen altijd de handen gewassen en/of ontsmet 
worden (onder strenge afspraken dit laatste wat betreft veilig gebruik van het product). 

 De middagpauzes zijn verspreid tussen 11u25 en 13u10. We beperken de periode van eten in de 
klas, naar toilet gaan en een frisse neus halen tot 40 minuten.  

 
 

Specifiek voor het 1ste leerjaar 
 
 Toegang tot de school via de grote poort. 
 4 klaslokalen = 4 groepen : Juf Els en juf Klaartje,  juf Marlies en juf Ria. 

 Begin en einde van de lessen volgens bovenstaand uurrooster 
 Verlaten van de school altijd langs het kleine poortje aan de fietsenstalling. 
     OPGELET: niet alle klassen verlaten tegelijk het lokaal, gelieve dus even geduld te hebben. 
 
 

Specifiek voor het 2de leerjaar 
 
 Toegang tot de school via de grote poort. 
 4 klaslokalen = 4 groepen : Juf Gitte en meester Siemon, juf Katrien en juf Dorien. 

 Begin en einde van de lessen volgens bovenstaand uurrooster 
 Verlaten van de school altijd langs het kleine poortje aan de fietsenstalling. 
     OPGELET: niet alle klassen verlaten tegelijk het lokaal, gelieve dus even geduld te hebben. 
 
 
 

Klas Groepen Maandag Dinsdag Donderdag Vrijdag 

1e leerjaar 4  08.45 – 15.15 08.45 – 15.15 08.45 – 15.15 

 Klas  Groepen Maandag Dinsdag Donderdag Vrijdag 

 2e leerjaar  4  09.00 – 15.30  09.00 – 15.30  09.00 – 15.30   



Specifiek voor het 6de leerjaar 
 

 Toegang tot de school via het kleine poortje naast de fietsenstalling. 
 2 klaslokalen = 4 groepen : Juf Veerle en Juf Charlotte. 
 Elk zesde leerjaar wordt opgesplitst in 2 groepen. Afhankelijk van de groep waar je kind deel 

van uitmaakt, zal hij/zij ofwel op donderdag ofwel op vrijdag naar school komen. 

 Begin en einde van de lessen volgens bovenstaand uurrooster. 
 Verlaten van de school altijd langs het kleine poortje aan de fietsenstalling. 
     OPGELET: niet alle klassen verlaten tegelijk het lokaal, gelieve dus even geduld te hebben. 
 

Specifiek voor de noodopvang 
 
 De uren van de noodopvang blijven zoals voorheen. 
 Ouders wiens kind ook naar de voor- of naschoolse opvang moet, schrijven hiervoor in via de 

Bengelbende.  
 We dienen de aanwezigheid van kinderen in de noodopvang tot een minimum te beperken.  
     Het woordje NOOD dient letterlijk genomen te worden. 
 De toegang tot de noodopvang verloopt via het kleine poortje aan het afdak van de kleuter-

speelplaats. Langs deze poort verlaten de kinderen ook de school ‘s avonds. 
 De kinderen in de noodopvang zullen opgedeeld worden in bubbels aan de hand van de in-

schrijvingen.  
     Hierbij hanteren we volgende gedachten; 
 - Kleuters en lagere schoolkinderen gaan we opsplitsen. 
 - Er wordt gewerkt met vaste groepen en lokalen. 
 - We vermijden het mengen van groepen zo veel mogelijk, al zal moeten blijken wat haal -
    baar is. 
 De kinderen van de lagere school die overdag taken dienen te maken kunnen dit nog steeds 

doen. Indien de groep te groot wordt, kunnen we niet garanderen dat alle taken op school 
gemaakt kunnen worden. 

 Hier maken we graag volgende afspraken : 
 - gebruik laptop in een apart lokaal onder begeleiding leerkracht (nadien wordt elke laptop 
   ontsmet) 
 - eigen oortjes meebrengen 
 - login Smartschool en Bingel meebrengen  
 Kinderen brengen net als voordien eten en drinken mee. Het nemen van water zal niet meer 

mogelijk zijn aan de kraantjes. Deze zijn er enkel nog voor het wassen van handen. 
 Graag de kleuters en jongste kinderen gemakkelijke kledij aandoen, zodat ze zo zelfstandig 

mogelijk alle handelingen tijdens het toiletbezoek kunnen uitvoeren.  
 Ook hier vragen we om zelf een zakje voor afval mee te brengen, net als voor de kinderen in 

de klassen. 
 

Wat als… het fout gaat 
 
We willen alvast meegeven dat we na een week evalueren met het team of alles veilig en haal-
baar was. Indien blijkt dat het aantal kinderen in de opvang exponentieel toeneemt, kan dit ertoe 
leiden dat minder kinderen les krijgen op school. Gelieve in het achterhoofd te houden dat dit 
plan nog aangepast kan worden, al hopen we dat het zo ver niet komt. 
 

Wij zijn er klaar voor … tot vrijdag   
 
 
Met hartelijke groeten, ook vanwege het team, 
Kris Karremans, directeur 
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Klas Groepen Maandag Dinsdag Donderdag Vrijdag 

6e leerjaar 4   Groep 1 08.30 - 
15.00 

Groep 2 08.30 - 
15.00 






