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PRAKTISCHE AFSPRAKEN   
              heropstart kleuterschool dinsdag 2 juni en lagere 

school maandag 8 juni 
 
Op dinsdag 2 juni verwelkomen we onze kleutertjes terug op school ! Enkele dagen later, op 
maandag 8 juni mogen we de kinderen van het derde, vierde en vijfde leerjaar opnieuw verwel-
komen en start ook de lagere school weer helemaal op. 
Wat kijken we er samen naar uit ! Uiteraard zal ook deze opstart niet verlopen zoals “ normaal “ 
en gaat de terugkeer van onze kleuters en leerlingen ook helemaal COVID19-proof verlopen. We 
rekenen dan ook op jullie hulp om hier samen een veilig verhaal van te maken. 
 
 

Wat nemen we mee vanuit de vorige opstart ? 
 
• 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 tov kinderen, leerkrachten en andere ouders. 
 Meteen door te gaan als hun kind via één van de poorten de school betreedt.  
 Een oudergesprek op uitnodiging van de school in het zorglokaal is de enige uitzondering op 

de regel dat ouders de school niet meer binnen mogen.. Hierbij zullen opnieuw strikte veilig-
heidsregels 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 binnen laten. 
 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. 
 

• Geen overzet meer voor en na school 

 
Omdat alle personeelsleden binnen de school noodzakelijk zijn zal er GEEN overzet meer gebeu-
ren ’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.  
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Instructies voor alle kinderen 
• Voor de kleuters 

 Fietsjes worden gestald op de zandstrook naast de school. Elke klas heeft een eigen vak. 
Mogen we wel vragen om een slot te voorzien om de fiets van je kleuter vast te maken 
aan de nadar ? We gaan hier immers minder toezicht op de fietsjes hebben dan wanneer ze 
gewoon op school kunnen parkeren. 

 Verzamelen van de kleuters per klas op de “ festivalweide “ voor de school.  

 Kinderen komen alfabetisch toe ( gerangschikt op achternaam ) zodat ouders met meerde-
re kleuters niet langer dan nodig moeten wachten om hun kindje te overhandigen aan de 
juf : 

 8u30 : Van A tot en met I  
 8u35 : Van K tot en met Van Genechten 
 8u40 : Van Van Hout tot en met W 
 Ouders wandelen door de Kiss and Walk en zetten hun kleuter in de juiste zone af. ( ingang 

van de K&W aan de kant van de grote poort, staat ook aangegeven met een pijl ) 
 Wanneer een klas volledig is kan de juf met haar bubbel naar haar klas gaan.  

 In de klas wassen de kleuters eerst hun handen, we kiezen ervoor om geen handgel te ge-
bruiken bij onze kleuters. 

 ’s Avonds wordt de omgekeerde beweging gemaakt en halen ouders hun kinderen af. Ze 
gaan nu naar binnen in de Kiss and Walk langs de  kant van de Bengelbende, zodat ze bij-
het uitgaan van de wandelstrook meteen ter hoogte van het zebrapad staan of rechtstreeks 
kunnen doorgaan naar de parking met kleuterfietsjes. ( ook dit wordt met een pijl aangege-
ven ) 

 Kinderen worden weer alfabetisch opgehaald : 
 
 
 
 
 
 
 
 Ingang voor de klassen : klein poortje aan het afdak van de kleuterschool. 

 Kleuters gaan altijd binnen langs de dubbele deur aan de klassen van juf Ria/juf Karine ( = 
de streepjesdeur ) en naar buiten via de deur naast het sanitair. ( = de kruisjesdeur ) 

 

• In de bubbel ! 
 Elke klas vormt een eigen bubbel. De bubbels blijven de ganse dag gescheiden van elkaar. 

Dit begint al bij het betreden van de school.  
 Alle binnen—en buitenactiviteiten gaan door in de eigen bubbel. De speelplaats is verdeeld 

in 3 zones, de buitenspeelruimte van de Bengelbende wordt mee in gebruik genomen. Da-
gelijks krijgt elke bubbel een andere zone toegewezen zodat de 
kleuters de kans krijgen om telkens in een nieuwe ruimte te spe-
len. 

 De zandbak mag weer in gebruik genomen worden. Joepie ! 
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Speelplaats 1 
Speelplaats 2 
Tuintje BB 
Zandbak 

Speelplaats kleuters 
10.15-10.45 0KO 13.45-14.15 
10.45-11.15 1KOA 14.15-14.45 
10.15-10.45 1KOB 13.45-14.15 
10.45-11.15 Noodopvang LS 14.15-14.45 
10.15-10.45 2KOA 13.45-14.15 
10.45-11.15 3KOA 14.15-14.45 
10.15-10.45 2KOB 13.45-14.15 
10.45-11.15 3KOB 14.15-14.45 

Op hele dagen om Van … tot …. Op woensdag 

15u15 Van A tot en met I 12.00 

15u20 Van K tot en met Van Genechten 12.05 

15u25 Van Van Hout tot en met W 12.10 



 Dagindeling kleuters :  

 
 Speeltijd = handen wassen – fruit eten – toiletbezoek – handen wassen  - spelen 
 Bij kleuters dienen onze juffen volgens de richtlijnen geen mondmaskers te dragen, ze dragen het 

wel bij het opwachten van de kleuters ‘s ochtends en het weer overgeven van de kleuters aan de 
ouders ‘s avonds. In de klas laat ik het aan de juf zelf over om al dan niet een mondmasker te 
dragen, onze juffen moeten zich ook comfortabel voelen in deze nieuwe situatie. 

 Om onnodige verplaatsingen tot het minimum te beperken, vragen we om alle kleuters in te laten 
eten. Van wie zijn/haar kleuter ‘s middags komt halen, verwachten we dat het kind na de middag 
niet meer terug komt. Gelieve dit vooraf of de ochtend van de dag zelf door te geven aan de juf 
bij het afzetten van je kleuter. 

 Omdat de eerste schooldag op 2 juni vol nieuwe indrukken zal zitten en onze bengels na een lan-
ge periode voor het eerst weer naar school komen, geven we graag mee dat de ouders die in de 
mogelijkheid zijn om hun kindje ‘s middags te komen halen dit gerust mogen doen. Wel graag 
even een seintje aan de juf vooraf, zodat wij weten welke kindjes we naar de ophaalvakjes moe-
ten begeleiden. 

 Op woensdag stoppen we de les om 12 uur, zoals vroeger de gewoonte was. 
 

• Middag 
 Onze kleuters eten in de klas, tijdens het speelmoment buiten worden de juffen afgelost zodat 

ook zij even een pauze kunnen nemen. 
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    start les speeltijd les middag les speeltijd les einde 

O KO Ma tem vr 8.30   10.15- 10.45   12.00-12.30   13.45-14.15   15.15 

1 KOA Ma tem vr 8.30   10.45-11.15   12.30-13.00   14.15-14.45   15.15 

1 KOB Ma tem vr 8.30   10.15- 10.45   12.00-12.30   13.45-14.15   15.15 

2 KOA Ma tem vr 8.30   10.15- 10.45   12.00-12.30   13.45-14.15   15.15 

2 KOB Ma tem vr 8.30   10.15- 10.45   12.00-12.30   13.45-14.15   15.15 

3 KOA Ma tem vr 8.30   10.45-11.15   12.30-13.00   14.15-14.45   15.15 

3 KOB Ma tem vr 8.30   10.45-11.15   12.30-13.00   14.15-14.45   15.15 

Kleuters 

0KO 11.45 – 12.00 Eten in de klas 12.00-12.30 Spelen 

1KOA 12.15 - 12.30 Eten in de klas 12.30-13.00 Spelen 

1KOB 11.45 – 12.00 Eten in de klas 12.00-12.30 Spelen 

          

2KOA 11.45 – 12.00 Eten in de klas 12.00-12.30 Spelen 

3KOA 11.45 – 12.00 Eten in de klas 12.00-12.30 Spelen 

2KOB 12.15 - 12.30 Eten in de klas 12.30-13.00 Spelen 

3KOB 12.15 - 12.30 Eten in de klas 12.30-13.00 Spelen 
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•  Voor de lagere schoolkinderen 
 
 We laten de kinderen uit de verschillende klassen op verschillende tijdstippen op school toeko-

men teneinde de bubbels zo goed mogelijk te scheiden. Ook het vertrek op school zal geschei-
den verlopen. 

  * L5 -  L6 : 8u30 – 15u00 ( aankomst tussen 8u15 en 8u30 ) 
 * L1 – L4 : 8u45 – 15u15 ( aankomst tussen 8u30 en 8u45 ) 
 * L2 – L3 : 9u00 – 15u30 ( aankomst tussen 8u45 en 9u00 ) 

  Elke klas heeft een eigen toegangspoort en zal de school via dezelfde poort verlaten.  
 

 

 

 

 

 

 

 
  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. In de klas :  
  *eigen vaste plaats (wordt aangeduid de eerste dag) 
  *boekentas langs de bank bijhouden 
  *jas wordt aan de kapstok in de gang gehangen 
  *eigen schrijfgerief, kleurpotloden, boeken, schriften, ... bij.  
  *Er zal geen materiaal van de klas  uitgedeeld worden.  
 Alle kinderen blijven ineten, niemand gaat naar huis. 

  Meebrengen: boterhammen, fruit, 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 klasgroep vormt een “bubbel”. In deze bubbel zullen de kinderen gedurende de ganse dag 
samen blijven. 

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

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klas Beginuur Poort Einduur 

L1 08.45 Grote poort 15.15 

L2 09.00 Grote poort 15.30 

L3 09.00 Kleine poort a/d fietsenstalling 15.30 

L4 08.45 Kleine poort a/d fietsenstalling 15.15 

L5 08.30 Grote poort 15.00 

L6 08.30 Kleine poort a/d fietsenstalling 15.00 

VM Speelplaats lager NM 
10.00-10.15 L6A 13.45-14.00 
10.00-10.15 L6B 13.45-14.00 
10.00-10.15 L5 13.45-14.00 
10.15-10.30 L1A 14.00-14.15 

10.15-10.30 L1B 14.00-14.15 

10.15-10.30 L4A 14.00-14.15 
10.15-10.30 L4B 14.00-14.15 
10.30-10.45 L2A 14.15-14.30 
10.30-10.45 L2B 14.15-14.30 
10.30-10.45 L3A 14.15-14.30 
10.30-10.45 L3B 14.15-14.30 



 Dagindeling lagere school 

 
  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 in de klas de vei-

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

 Binnen de eigen bubbel kunnen kinderen weer spelen zoals voorheen. De speeltoestellen mogen 
opnieuw gebruikt worden. 

 Elke bubbel krijgt zeker 1 uur per week een bewegingsopvoeding van meester Guy. 
 Voor de speeltijden heeft meester Guy gezorgd voor een lijst van bewegingsmogelijkheden en 

spelletjes die door de kinderen kunnen gespeeld worden 
 Op de grote speelplaats staat buiten een wasstraat. Dit is een mobiel systeem waar 6 kinderen 

tegelijk hun handen op veilige wijze kunnen wassen. Dit systeem blijft verder in gebruik. 
 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 11u45 en 13u15. De leerkracht eet met zijn/haar leer-

lingen in de klas. Tijdens de speelpauze worden ze afgelost door collega ‘ s met toezicht zodat de 
klastitularis ook een pauze nemen kan. 
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    start les speeltijd les middag les speeltijd les einde 

L1 ma/do-di/vr 8.45   10.15-10.30   12.15-12.45   14.00-14.15   15.15 
*woe 12.15 

L2 ma/do-di/vr 9.00   10.30-10.45    12.45-13.15    14.15-14.30   15.30 
*woe 12.30 

L3 ma/do-di/vr 9.00   10.30-10.45   12.45-13.15   14.15-14.30   15.30 
*woe 12.30 

L4 ma/do-di/vr 8.45   10.15-10.30   12.15-12.45   14.00-14.15   15.15 
*woe 12.15 

L5 ma/do-di/vr 8.30   10.00-10.15   11.45-12.15   13.45-14.00   15.00 
*woe 12.00 

L6 ma/do-di/vr 8.30   10.00-10.15   11.45-12.15   13.45-14.00   15.00 
*woe 12.00 

L1, L2, L3, L4, L5, L6 

L6A 11.30 – 11.45 Eten in de klas 11.45-12.15 Spelen 

L6B 11.30 – 11.45 Eten in de klas 11.45-12.15 Spelen 

L5 11.30 – 11.45 Eten in de klas 11.45-12.15 Spelen 

L1A 12.00 - 12.15 Eten in de klas 12.15-12.45 Spelen 

L1B 12.00 - 12.15 Eten in de klas 12.15-12.45 Spelen 

L4A 12.00 - 12.15 Eten in de klas 12.15-12.45 Spelen 

L4B 12.00 - 12.15 Eten in de klas 12.15-12.45 Spelen 

L2A 12.30 – 12.45 Eten in de klas 12.45-13.15 Spelen 

L2B 12.30 – 12.45 Eten in de klas 12.45-13.15 Spelen 

L3A 12.30 – 12.45 Eten in de klas 12.45-13.15 Spelen 

L3B 12.30 – 12.45 Eten in de klas 12.45-13.15 Spelen 



Specifiek voor de noodopvang 
 
 De noodopvang wordt nog 1 week georganiseerd. 
 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 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 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. 
 

Wat als… het fout gaat 
 
Indien de veiligheid of de haalbaarheid van dit plan in het gedrang komen, zullen we niet aarzelen 
om aanpassingen aan te brengen en jullie daar uiteraard tijdig van op de hoogte brengen. 
Gelieve dit in het achterhoofd te houden, al hopen we dat het zo ver niet komt. 
 
Aan jullie, als ouders, willen we met nadruk vragen om buiten de schoolpoort, tijdens het brengen 
en ophalen van jullie kinderen, te allen tijde respect op te brengen voor elkaar en de regels van 
social distancing te blijven hanteren tot nader orde. We zijn er jullie dankbaar voor ! 
 
 

En nu start het aftellen ! 
We kijken er naar uit, samen met jullie !   

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