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Betreft: update maatregelen op onze school i.v.m. corona-crisis 
 
Beste ouder 
 

Op basis van een advies van de Groep van Experts belast met de Exit Strategie (GEES) is 

de Nationale Veiligheidsraad op vrijdag 24 april bijeengekomen om de exit-strategie uit de 

coronacrisis te bepalen. De strikte inperkingsmaatregelen zullen zeker van kracht blijven tot 

en met 3 mei. Daarna zou België kunnen beginnen met de afbouw van de maatregelen, als 

de omstandigheden het toelaten. Voor het onderwijs zou er een proefdag tot heropstart voor 

bepaalde leerjaren zijn op vrijdag 15 mei en een effectieve heropstart op maandag 18 mei.  

Bemerking: er wordt gedurende de komende weken gemonitord door het GEES wat de 

impact van de heropstart van de bedrijven, winkels enz. is op de evolutie van de crisis.  

Het is mogelijk dat onze uitgewerkte plannen nog even in de schuif gestopt moeten worden. 

Elke school heeft de opdracht gekregen een haalbaarheidsstudie met o.a. 
veiligheidsstudie uit te werken op basis van een draaiboek van de diensten van onderwijs. 
Het draaiboek (gedeelte preventie en gedeelte pedagogie), zoals het momenteel aan de 
school is bezorgd door de Vlaamse overheid, vraagt om méér realiteitszin en haalbaarheid.  
De verantwoordelijkheid én aansprakelijkheid van besturen, schoolleiders en personeel moet 
ook afgegrensd worden. Daarvoor is nog overleg gepland komende dinsdag. 
 
Verder wordt er voorgesteld om voorrang te geven aan het zesde leerjaar, gevolgd door het 
eerste leerjaar en tot slot het tweede leerjaar. Sowieso blijft afstandsleren voor alle groepen 
gelden.  
 
Of dit haalbaar is vraagt een risicoanalyse volgens het gekregen draaiboek. Er zijn immers 
tal van beperkingen waarmee we rekening moeten houden, zoals: maximum 10 leerlingen 
per klas met 4 m² per leerling (dat is bij ons in geen enkel klaslokaal mogelijk), kinderen 
krijgen een vaste plaats in de klas en mogen niet van hun plaats komen (zeer moeilijk voor 
kinderen in een basisschool), er dient zeer regelmatig gepoetst te worden tot op het niveau 
van speelgoed en didactisch materiaal … . 

We dienen ook stappenplannen uit te werken voor het verblijf op de speelplaats (met o.a. 

social distancing), het brengen en ophalen van leerlingen aan de schoolpoort met social 

distancing, het gebruik van het sanitair (maximum het aantal leerlingen per beschikbare 

wastafels), het maken van rijen met social distancing … . 

De vragen blijven …  

Kunnen risico’s voor een basisschool beperkt worden tot een aanvaardbaar niveau in de 

wetenschap dat nul percent risico niet bestaat als de overheid het toelaat dat winkels, 

bedrijven, scholen, crèches … opengaan. 

Is het openen van de school organisatorisch haalbaar? Hoe zit het met het welbevinden 

van de kinderen en leerkrachten? 

Concreet is er dit weekend op school gewerkt aan een gedeelte van het draaiboek door alle 
personeelsleden wat betreft de klas- en schoolorganisatie.  



De komende week gaan we hiermee verder. Uiteindelijk neemt het schoolbestuur de 
gewichtige beslissing of de school al dan niet opengaat. Wij zullen deze beslissing met alle 
betrokkenen goed voorbereiden.  
 
Gerichte communicatie is belangrijk. Ik zet enkele data op een rijtje: 
 

- woensdag 22 april: een reeks richtlijnen wordt verspreid met bijbehorend draaiboek 
op preventief vlak en op pedagogisch vlak – dit zou richtinggevend zijn voor de 
Veiligheidsraad 

- vrijdag 24 april: na een erg lang overleg wordt er een exit-scenario geschetst voor de 
samenleving 

- zaterdag 25 april: alle scholen ontvangen beknopte bijkomende informatie van de 
diensten van Ben Weyts 

- dinsdag 28 april: corona-onderwijsoverleg tussen de koepels, minister, administratie 
en sociale partners – doel: het draaiboek bijsturen en verfijnen 

- tussen 25 april en 4 mei: de school voert een risicoanalyse uit en stelt een draaiboek 
op, neemt het door en verfijnt het met de interne en externe preventiedienst, het 
schoolteam, de campusraad en het schoolbestuur 

- vrijdag 8 mei: officiële communicatie naar ouders 
 
Wat voorziet de school in de week van 4 mei en de week van 11 mei? 
 

- We voorzien verder contractwerk@home.  

De nieuwe bundels zullen de woensdag voor een nieuwe week gepubliceerd worden, 

telkens bereikbaar met de gekende link.  

Opmerking: als je dit thuis niet kan afdrukken, gelieve contact op te nemen met de 

school om af te spreken hoe je dit toch afgedrukt kan bekomen. 

- Elke leerkracht houdt in de komende periode contact met de leerlingen via Praatbox, 

Zoom, Skype …  . Dit contact dient om te horen hoe het met jullie gaat en eventuele 

vragen te beantwoorden over de contractbundel. Bij gezinnen waar dit niet mogelijk is 

of die niet kunnen bereikt worden, zal er opnieuw telefonisch contact zijn. 

- Op onze school vinden we het belangrijk dat bepaalde nieuwe leerstof gegeven wordt 

door de leerkracht volgens een bepaalde didactiek. De leerkrachten zullen in de 

nieuwe contractbundels leerstof voorzien die haalbaar blijft om alleen te verwerken, 

soms ondersteund door een filmpje of geluidsfragment. Maak je dus geen zorgen. 

Heb je een vraag over leerstof in de contractbundel, neem dan zeker contact op met 

de klasleerkracht en stel daar je vraag. Hij/zij helpt je met plezier. 

- Er zal een ophaalmoment georganiseerd worden om werkboeken (met herhalings- en 

verdiepingsopdrachten) en handboeken op te halen. Je krijgt hierover later aparte 

informatie. 

- Blijf voldoende bewegen en zorg voor fijne momenten met het gezin. 

- Het is een moeilijke periode, zeker als je werkgever verwacht dat je thuis werkt en je 

kleinere kinderen hebt rondlopen. Toch vragen wij om vol te houden.  

Het is belangrijk voor iedereen. 

- Opvang van 4 mei tot en met 14 mei 2020: 

o Wij vinden het belangrijk dat de samenstelling van bestaande groepen 

leerlingen (de zogenaamde ‘contactbubbels’) zo gelijk mogelijk blijft. Dat 

biedt groepsbescherming én creëert groepsimmuniteit.  

o Aangezien er wordt aangegeven dat vanaf 4 mei alle bedrijven en winkels 

mogen opengaan, verwachten wij meer kinderen in de opvang. Samen met 

het schoolbestuur en de interne preventiedienst bekijken wij wat er mogelijk is 

voor de school op vlak van organisatie. 

Dat wordt nog extra bemoeilijkt vanaf 15 mei, daar de opvang volledig moet 

gescheiden worden van de kinderen die les krijgen (van schoolpoort tot 

speeltijd en eetmomenten). Dit wordt verder bekeken in de risicoanalyse. 

 



De overheid wil nogmaals beklemtonen dat iedereen de veiligheidsmaatregelen in acht moet 

nemen, ongeacht de afbouwfase waarin we ons bevinden.  

Als school herhalen we de volgende regels: 

- het beperken van fysieke contacten tussen mensen 

- het respecteren van veilige afstanden (social distancing) 

- goede hygiënische reflexen, ook wel 'barrièregebaren' genoemd 

 
Meer informatie? 

 Algemene info en veel gestelde vragen: www.info-coronavirus.be. 

 Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be. 

 Extra informatie voor ouders op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-

ouders 

 
 
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. 
 
 
 
Met vriendelijke groeten 
 
juf Inge 
schoolcoördinator       
 

 

Wij wensen iedereen veel sterkte  

en goede moed. Tot gauw! 
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