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Wij starten in code geel. 

 
Wat betekent dat voor jou en je kind? 

 
Beste ouder 
 
Zoals jullie reeds vernomen hebben in de media, start elke school op in code geel. Dit heeft 
enkele gevolgen voor onze organisatie en voor de start van het nieuwe schooljaar. 
 
Net zoals vorig schooljaar maakte de school een draaiboek, zij het deze keer per kleurcode 
(geel, oranje, rood). Er werd opnieuw een risico-analyse uitgevoerd.  
Het legionellabeheersplan en het hygiëneplan werden eveneens geactualiseerd. Al deze 
documenten werden door het schoolbestuur, de campusraad, het LOC, de Interne 
Preventiedienst en de Externe Preventiedienst bekeken en eventueel ondersteund met 
adviezen/beslissingen. Hieronder kort de belangrijkste richtlijnen en praktische gevolgen. 
 
 
Richtlijnen van de overheid 
 
Het is belangrijk om je aan de richtlijnen van de overheid te houden (code geel).  
De belangrijkste richtlijnen zetten we op een rijtje. 
 

- Aanwezigheid van je kind op school is verplicht op 3 uitzonderingen na: 
o Je kind moet in quarantaine. 
o Je kind behoort tot een risicogroep (zie lijst overheid). 
o Je kind is langdurig ziek. 

- Terugkeer uit een oranje of rode zone 
o Je komt terug uit een land met code oranje en je kind gaat vrijwillig in 

quarantaine: 
 Je verwittigt de school en neemt eventueel contact op met je huisarts. 
 De school wettigt de afwezigheid. 
 Je legt een bewijsstuk voor over de terugkeer naar België. 
 De school kan je kind niet weigeren om naar school te komen. 

 
 



o Je komt terug uit een land met code rood en je kind moet in quarantaine: 
 Je verwittigt de school. 
 Je neemt contact op met je huisarts en laat het kind testen. Dit is een 

wettelijke verplichting. De test wordt terugbetaald. 
 Je krijgt van je arts een quarantaine-attest. Je bezorgt het quarantaine-

attest aan de school. Hiermee is de afwezigheid van je kind gewettigd. 
 De school weigert je kind op school en stuurt het terug naar huis als je 

het toch naar school zou brengen. 
o Of je nu uit een land met code oranje of rood komt en je kind is in 

quarantaine: vraag steeds aan de school hoe je kind op de hoogte kan blijven 
van leerstof. De school kan afstandsonderwijs voorzien voor je kind. Dat kan 
echter ook op andere manieren. De school bepaalt dit zelf. 

- Social distancing 
o Deze maatregel is prioritair en geldt te allen tijde. 
o Op de school is social distancing niet verplicht tussen de kinderen alsook 

tussen kleuters en hun leerkrachten. Vanaf de lagere school moet de afstand 
tussen leerkracht en leerling wel nagestreefd worden, zo niet is het dragen 
van een mondmasker verplicht door de leerkracht. 

- Mondmaskers  
o Op school:  

 Personeel draagt een mondmasker indien de social distancing niet kan 
gegarandeerd worden en sowieso in contact met externen. 

 Derden op school (externen): kinderen vanaf 12 jaar die niet op onze 
school zitten en volwassenen dragen te allen tijde hun mondmasker. 

o In de gemeente: in Meise-centrum geldt mondmaskerplicht. 
- Handhygiëne 

o Wanneer je als (groot)ouder de schoolsite zou betreden na afspraak, ben je 
verplicht je handen te ontsmetten. Er staan desinfectiezuilen aan beide 
schoolpoorten en aan het secretariaat hangt een dispenser. Je desinfecteert 
je handen ook als je de school verlaat. 

o Kinderen wassen hun handen op de volgende momenten: 
 Als ze thuis vertrekken. 
 Bij het betreden van de school. 
 Bij het binnenkomen van de klas (na speeltijd). 
 Na toiletbezoek. 
 Voor de maaltijd. 
 Voor het verlaten van de school. 
 Na het hoesten, snuiten of niezen. 
 Als ze thuiskomen. 

- Ventilatie op school 
o Het is heel belangrijk dat er regelmatig wordt verlucht. De school nam in het 

verleden reeds deel aan een studie over de luchtkwaliteit in een klasruimte en 
heeft hieruit reeds geleerd dat veelvuldig verluchten noodzakelijk is. Klasdeur 
en één raam zijn wenselijk doorheen de hele dag. 

o Gelieve rekening te houden met de buitentemperatuur en je kind steeds 
voldoende warm aan te kleden, zodat we zoveel mogelijk kunnen ventileren 
en niet enkel tijdens de speeltijden. 

- Ouders op school 
o Ouders zijn bij ons niet toegelaten op school, tenzij op afspraak.  
o We vragen met aandrang om niet te blijven staan aan de schoolpoort en de 

bubbel volgens de richtlijnen van de overheid te respecteren. 
- Maaltijden 

o De school organiseert warme maaltijden en soep in fase geel en oranje per 
klasbubbel op voorwaarde dat dit haalbaar is: aantal plaatsen met voldoende 
ruimte versus aantal inschrijvingen. De boterhammen worden steeds in de 
klasbubbel in het klaslokaal zelf opgegeten. Voorzie een keukenhanddoek om 
onder de lunchbox te leggen. Dit geldt voor alle kinderen (jongste kleuters tot 
en met 6e leerjaar). 
 



o De maaltijden en de soep worden in de eetzaal gegeten in twee shiften: 
kleuterschool en lagere school. De leerlingen zitten per leerjaar met de nodige 
afstand tussen de klassen. De eetzaal werd hiervoor anders ingedeeld. 
Tussen de shiften door worden de tafels en stoelen afgewassen. 

o Het keukenpersoneel kreeg specifieke richtlijnen. 
o De kinderen moeten hun handen wassen in de klas alvorens ze rechtstreeks 

naar de eetzaal gaan. 
- Zwemmen en turnen 

o De turnlessen gaan door per klas in de sporthal van de school of in de 
gemeentelijke sporthal. 

o De zwemlessen gaan door volgens de richtlijnen van het zwembad of niet. 
Informatie volgt. 

- Voor- en naschoolse opvang: gelieve deze enkel te gebruiken indien 
noodzakelijk – geen ouders toegelaten 
 

o De voorschoolse opvang van 7u15 tot 8u00 gaat door voor alle leerlingen (= 
ochtendbubbel) in het lokaal aan de Limbosweg 13. 

o Vanaf 8u00 worden de jongste kleuters verwacht langs Hartentroef, de oudste 
kleuters via de Limbosweg en de leerlingen van de lagere school via de 
Brusselsesteenweg.  

o De leerlingen van de lagere school worden om 8u15 opnieuw opgesplitst:  
1e, 2e, 3e leerjaar via Brusselsesteenweg 
4e, 5e, 6e leerjaar via Bouchoutlaan (bosje). 

o Om 8u30 gaan alle poorten dicht. Wie te laat is, meldt zich op het secretariaat. 
 

o Na schooltijd gaan de leerlingen als volgt naar huis: 
 Oudste kleuters (2KK+3KK): 15u15-15u25: Bouchoutlaan 
 Jongste kleuters: 15u30: Hartentroef – Nieuwelaan 
 1e, 2e, 3e leerjaar via Brusselsesteenweg = schoolstraat – verspreid 

over de ruimte aan de schoolpoort (1LJ), de trappen van de kerk (2LJ) 
en de voetpaden Brusselsesteenweg (3LJ) 

 4e, 5e, 6e leerjaar via Bouchoutlaan = schoolstraat – verspreid in de 
straat 

o Er zijn momenteel geen busritten van de gemeente en geen avondrijen naar 
de muziekschool of Boechtstraat, met uitzondering voor de kinderen die naar 
Pagadder gaan. 
Pagadder heeft op eigen initiatief gezorgd voor busvervoer. De kinderen die 
naar Pagadder gaan, verzamelen om 15u30 in de speelzaal en zullen de bus 
nemen in de Limbosweg onder leiding van juf Linda.  
 

o Naschoolse opvang –gelieve je kind zo snel mogelijk af te halen 
 De poorten van Hartentroef sluiten om 16u30. Je kleuter kan afgehaald 

worden via Limbosweg. 
 De oudste kleuters worden afgehaald via Limbosweg. 
 De leerlingen van 1e, 2e, 3e leerjaar via Brusselsesteenweg tot 17u30 

aan de deur van het studielokaal of aan de poort - dan via de 
Limbosweg. 

 De leerlingen van 4e, 5e, 6e leerjaar via Bouchoutlaan tot 16u00 – dan 
via Brusselsesteenweg aan de deur van het studielokaal of aan de 
poort. Vanaf 17u30 via de Limbosweg. 

 Vanaf 17u30 worden alle leerlingen opgehaald via Limbosweg. 
- De studie van het eerste en tweede leerjaar gaat door in de klassen 4C en 6C. De 

studie van het 3e leerjaar tot en met het 6e leerjaar gaat door in de eetzaal. De 
leerlingen laten minstens één stoel tussen. 

 



Schooltijden + in- en uitgangen: schema 
 
KLEUTERSCHOOL 

WIE 

 

WAAR 

 

WANNEER 

 

INGANG 

 

UITGANG 

 

jongste 

kleuters: 

JK1 

JK2 

JK3 

JK4 

JK5 

 

 

 

8u00 – 

16u30 

7u15-8u00 brengen 

via Limbosweg; 

8u00-8u30 brengen 

via groene poorten 

Toezicht: Liliane 

8u15 lkr helpen 

ophalen tot 16u30, 

dan via Limbosweg  

Toezicht: lkr, Liliane 

en Linda, Infano 

 

woensdag 

12u10-12u20, 

nadien via 

Limbosweg 

oudste 

kleuters: 

2KK 

3KK 

 

 
 

8u00 – 18u 

7u15-8u30 brengen 

via Limbosweg 13 

Toezicht: Linda/Els 

op woe 

8u15 lkr helpen in 

speelzaal of zone 

vrachtwagen 

ophalen van 15u15-

15u25 langs 

Bouchoutlaan, dan 

via Limbosweg tot 

18u00 

Toezicht: lkr, Infano 

 

woensdag 

12u10-12u20 

Bouchoutlaan, 

nadien via 

Limbosweg 

 

LAGERE SCHOOL 

WIE 

 

WAAR 

 

WANNEER 

 

INGANG 

 

UITGANG 

 

1LJ 

2LJ 

3LJ 

SCHOOLSTRAAT 

(pleintje Baron) 

 

 
 

De poort sluit om 8u30 

en om 17u30. 

 

Op woensdag sluit de 

poort om 12u25. 

8u00 – 

17u30 

7u15-8u00 via 

Limbosweg 

 

8u00-8u15 via 

Brusselsesteenweg 

Toezicht: Corry 

 

8u15-8u30 via 

Brusselsesteenweg 

Toezicht: Lkr 

 

De poort sluit om 

8u30; de lessen 

starten om 8u35 

voor alle kinderen. 

 

15u30-15u45 

ophalen: 1LJ aan 

de poort secr, 2LJ 

trappen kerk, 3LJ 

ter hoogte van 

Brusselsestwg 15, 

dan via poort 

Brusselsestwg 

Toezicht: Lkr 

 

15u45-17u30: via 

Brusselsesteenweg 

Toezicht: Melanie 

en Zr. Marita 

17u30-18u00: via 

Limbosweg 

Toezicht: Infano 

 

woensdag 

12u15-12u25 via 

Brusselsesteenweg, 

nadien Limbosweg 



4LJ 

5LJ 

6LJ 

 

SCHOOLSTRAAT 

 

 
 

De poort sluit om 8u30 

en om 16u00. 

 

Op woensdag sluit de 

poort om 12u25. 

8u15 – 

16u00 

7u15-8u00 via 

Limbosweg 

 

8u00-8u15 via 

Brusselsesteenweg 

Toezicht: Corry 

 

8u15-8u30  

via Bouchoutlaan 

Toezicht: Lkr 

 

De poort sluit om 

8u30; de lessen 

starten om 8u35 

voor alle kinderen. 

15u30-15u45 

ophalen in de 

Bouchoutlaan 

Toezicht: Lkr 

 

15u45-16u00  

via Bouchoutlaan - 

poort ballenplein 

 

16u00-17u30 via 

Brusselsesteenweg 

Toezicht: Narine en 

Corry 

 

17u30-18u00 via 

Limbosweg  

Toezicht: Infano 

 

woensdag 

12u15-12u25 via 

Bouchoutlaan, 

nadien via 

Limbosweg 

 
 
Kennismakingsdag vrijdag 28 augustus 2020 
 
Waarschijnlijk zijn de kinderen erg nieuwsgierig naar hun klas, maar uiteindelijk kunnen we 
geen kennismakingsmoment organiseren waarbij ouders én alle kinderen op de school 
mogen zijn. Dit vinden we heel jammer, daar het deel uitmaakt van onze traditie. 
De omslag met alle nodige documenten, die je normaal dan ontvangt, zal op 1 september 
meegegeven worden via de boekentas van je kind. Probeer zo snel mogelijk alle 
documenten in te vullen en terug mee te geven. 
 
Er wordt een uitzondering gemaakt voor de nieuwe leerlingen of kleuters die nog nooit 
naar school zijn geweest. Gelieve social distancing te bewaren, een mondmasker te 
dragen en je handen te ontsmetten bij het binnenkomen en het verlaten van de school. 
We verwachten hen tussen 16u00 en 18u00 via  

- de ingang Nieuwelaan 44 = Hartentroef: jongste kleuters (peuters en 1KK) 
- de ingang Limbosweg 13: oudste kleuters (2KK en 3KK) 
- de ingang Brusselsesteenweg: lagere school 

 
Eerste schooldag dinsdag 1 september 2020 
 
We kiezen ervoor om zowel ’s ochtends als ’s avonds gespreid de school in of uit te gaan. Zo 
streven we naar een drukverlaging aan de schoolpoorten en kunnen ouders social distancing 
nastreven.  
Blijf als ouder niet treuzelen of praten aan de straatkant, maar ga meteen naar huis. 
Vraag dit ook aan je kind als die alleen naar huis mag te voet of met de fiets. 
Om 8u30 gaan alle schoolpoorten dicht dus wees op tijd! De ouders moeten steeds buiten 
de schoolpoort wachten en vanaf daar hun kind(eren) naar de speelplaats sturen. ’s Avonds 
gelden dezelfde regels.  
Vorig schooljaar deden we dit ook en dat verliep prima.  

 
Denk eraan je correct te parkeren en het goede voorbeeld te 
geven. Als je kiest voor de carpoolparking, gebruik dan het 
zebrapad om over te steken. 
 



Eerste Algemeen Oudercontact – informatieavond voor ouders 
 
Dit kan niet doorgaan. De leerkrachten bezorgen de informatiebundel aan de ouders via 
mail. Als je vragen hebt, kan je die ‘als antwoord’ op de mail stellen. 
 
Eerste en Plechtige Communie 
 
De Eerste Communie van leerlingen in het derde leerjaar gaat door op zaterdag 22 mei ‘21. 
De Eerste Communie van leerlingen in het tweede leerjaar gaat door op zondag 23 mei ‘21. 
De Plechtige Geloofsbelijdenis en het Vormsel van leerlingen in het eerste middelbaar gaan 
door op zaterdag 27 september ‘20. (zonder tegenbericht) 
De Plechtige Geloofsbelijdenis en het Vormsel van leerlingen in het zesde leerjaar gaan door 
op zondag 2 mei ‘21. 
 
Bouwplannen van de school 
 
Eindelijk is de bouwaanvraag binnen tot het bouwen van een nieuwe school.  
De bouwwerken zullen ten vroegste starten na de herfstvakantie. Schoolintern is er al goed 
gekeken naar alternatieven om de schoolwerking zo probleemloos mogelijk te laten 
verlopen, zelfs ondanks de corona-pandemie. 
 
We hopen jullie in de loop van het eerste trimester via een PPT inzage te geven in de 
plannen en de daarbij horende organisatie. Dit wordt ook telkens geagendeerd op de 
ouderraad en de schoolraad. 
 
 
 
 
Veel succes aan alle kinderen, leerkrachten en ouders in dit nieuwe schooljaar 2020-2021! 
 
Met vriendelijke groeten 
 
 
het schoolteam 
 



Hoe werk je als ouder mee aan de veiligheid op school? 
 

 Ouders zijn niet toegelaten op het schooldomein, tenzij op afspraak. 

 
 Vooraleer je ’s morgens thuis vertrekt, moet je de temperatuur van je kind meten en de handen laten 

wassen. Als je kind koortsig is of ziektesymptomen heeft, dan blijft het thuis. Ook bij het thuiskomen 

na een schooldag wast je kind eerst grondig de handen. 

     
 Je kind mag in geen geval materiaal/speelgoed meebrengen van thuis. Zorg voor een schooltas met 

drinkbus, fruitdoosje en lunchbox. 

 
 Eten en drinken worden niet gedeeld, ook niet bij verjaardagen. Gelieve enkel iets mee te geven dat 

individueel verpakt is.. 

  
 Je komt – indien mogelijk – je kind meteen na schooltijd ophalen om de druk op de organisatie te 

verlagen. De kinderen zullen volgens de richtlijnen de school verlaten. Mag je kind alleen met de fiets 

naar huis (5LJ en 6LJ)? Vraag dan een fietspasje aan. 

   

 Je bewaart de voorgestelde afstand van 1,5 m aan de poort. Wil je nog een praatje maken, doe dit dan 

even verderop en respecteer de afstand. Je blijft in geen geval bij de schoolpoort staan. Zo geef je 

andere ouders de ruimte om hun kind af te halen. 

 
 Draag een mondmasker als je je kind komt brengen of ophalen. Dit is verplicht in de gemeente. 

 
 Respecteer de toegewezen in- en uitgang, alsook de tijdssloten. 

 Indien je met bezorgdheden zit, gelieve dan zeker contact op te nemen met de klasleerkracht, de 

zorgcoördinator of mezelf. We zijn er voor jullie! Aarzel niet. 
 

  
 

+ + 

 

KOEKJE 


