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3 juni 2020
Beste ouder(s),
Beste begeleider(s),

Via deze nieuwsbrief willen wij U informeren ...
De onderwijsministers van de 3 gemeenschappen legden woensdag 27 mei ’20 in
samenspraak met de GEES een gezamenlijk plan voor over de uitbreiding van de heropstart
van de lessen op school. Dit plan werd goedgekeurd. Het is een beslissing die geldt tot einde
schooljaar - onder voorbehoud van een heropflakkering van de epidemie.
Zowel het kleuteronderwijs als het lager onderwijs kan heropstarten. Voor de kleuters starten
wij volledig op en voor de lagere school op alle dagen behalve op woensdag.
Kleuteronderwijs:









De klasgroep wordt de contactbubbel, zonder maximumaantal leerlingen. Dezelfde
bubbels worden behouden tot het einde van het schooljaar. De bubbel geldt voor
binnen- en buitenactiviteiten.
Er wordt geen social distancing toegepast.
Mondmaskers voor personeelsleden zijn sterk aanbevolen bij contact met andere
volwassenen (collega’s, ouders …). Leerkrachten dragen geen mondmaskers bij
kleuters.
Kleuters hoeven geen mondmasker te dragen.
We blijven handhygiëne toepassen.
Om hygiënische reden vragen wij aan de ouders om een drinkfles (genaamtekend)
mee te geven.

Lager onderwijs vanaf maandag 8 juni:








Het lager onderwijs kan heropstarten. Dit omdat de afstandsregels in de klas
versoepeld zijn: de perimetervoorwaarde van 4 m2 per leerling vervalt.
Omdat de lessen heropstarten vervalt het afstandsleren.
De volledige klasgroep wordt de contactbubbel, zonder maximumaantal leerlingen.
Dezelfde bubbel wordt aangehouden tot het einde van het schooljaar. Deze bubbel
geldt voor binnen- en buitenactiviteiten.
De speeltijden gaan niet door op vaste momenten maar worden georganiseerd per
klasbubbel.
De klasbubbel kan met verschillende volwassenen contact hebben, maar dit
proberen we in de mate van het mogelijke te beperken.
Social distancing blijft wél essentieel tussen leerlingen en leraar, tussen leraren
onderling en tussen leraren en ouders.
o Tussen leraar en leerling moet nog steeds 1,5 m afstand zijn bij het lesgeven.
o 1,5 m afstand houden blijft belangrijk bij het binnen- en buitengaan van de
school en op andere plaatsen waar groepsvorming kan optreden.
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We blijven handhygiëne toepassen. Dit is heel belangrijk voor leerlingen en personeel.



Personeelsleden zijn verplicht om een mondmasker te dragen als ze zich tussen
leerlingen door bewegen en bij elk contact met volwassenen.
Leerlingen hoeven geen mondmasker te dragen tenzij ze meerijden met de bus, dan
is het dragen van een mondmasker verplicht.
Zwemmen, sportdagen en extra-murosactiviteiten gaan dit schooljaar niet meer door.
Op woensdag voorzien wij geen onderwijs.





Maatregelen die genomen werden in kader van de veiligheid blijven van kracht:







Handhygiëne:
o Bij het betreden van de school
o Voor het verlaten van de school
o Na het hoesten/niezen
o Voor en na toiletbezoek
Drinkwaterfonteintjes worden tijdelijk niet meer gebruikt.
Er worden geen warme maaltijden aangeboden. Lunchpauzes worden in de klas
georganiseerd onder toezicht van de klasleerkracht.
Afzetten van de kinderen ‘s morgens: Ouders zetten hun kind af ter hoogte van de
ingang van de nieuwbouw.
Ophalen van de kinderen na schooltijd: Ouders bellen thv de ingang van de
nieuwbouw en wachten tot hun kind komt.

Hoe werk je als ouder mee aan veiligheid op school?







Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt. Het dragen van
een mondmasker is verplicht op de campus.
Zet je kind af of haal het op aan de ingang of uitgang van de school.
Kom niet op het terrein van de school: niet in de gangen, niet in de klas en niet op de
speelplaats.
Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.
Blijf niet praten aan de ingang of uitgang.
Wil je praten met iemand van het schoolteam? Maak dan een afspraak via telefoon
of via mail.

Hoe zit het busvervoer in elkaar voor de komende periode?


Op dit moment kan De Llijn nog niet voldoen aan alle vragen rond busvervoer. De Lijn
blijft zich houden aan een maximum aantal kinderen op de bus. Dit wil dus zeggen
dat er geen nieuwe vragen kunnen gesteld worden.

Hoe zit het met de opvang op woensdag?




Op woensdag voorzien wij enkel noodopvang voor ouders die allebei uit huis werken
en die niet in het MFC zijn ingeschreven. Hiervoor vragen wij een attest van beide
werkgevers. Een verplaatsingsattest is onvoldoende.
Het aantal plaatsen voor de noodopvang is zeer beperkt. Voor deze noodopvang
mag er contact opgenomen worden met Sander Verhaeghe.

Hoe zijn de afspraken voor MFC leerlingen?


Voor kinderen die gebruik maken van het MFC, maar nog niet naar school kwamen,
vragen wij om contact op te nemen met de IHP-coördinator van desbetreffende
leerling om te bekijken welke ondersteuning mogelijk is vanuit het MFC.

Bedankt voor de flexibiliteit deze komende drie weken. We kijken er naar uit om de leerlingen
terug te mogen verwelkomen!
Voor verdere vragen kan u steeds contact opnemen met een beleidsmedewerker of de
directie.

Met vriendelijke groetjes,
het schoolteam
Inge Vereecken
algemeen directeur a.i.

