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Onze school herstart. Wat betekent dat voor jou en je kind? 
 
Betreft: organisatie schoolwerking vanaf 15 mei, met een heropstart voor  

het 6de leerjaar en het 1ste leerjaar 
 
Beste ouder 

 

In de periode van 4 mei tot en met 14 mei zijn er ongeveer 70 kinderen ingeschreven in de 

opvang. Wegens het openen van bedrijven en winkels komt er af en toe een kind bij. De 

kinderen die erbij komen, worden toegevoegd aan de contactbubbels die nog plaats hebben 

om op die manier te beantwoorden aan de maatregelen en richtlijnen van de overheid. 

 

Onze school kan veilig herstarten voor leerjaar 6 en 1 naast de huidige opvangbubbels. 

Momenteel is leerjaar 2 nog niet mogelijk. Gezien de strenge maatregelen betreffende 

fysische normen (aantal m², gescheiden in- en uitgangen, gescheiden/wisselende  

speelmomenten …), het ondersteunen van afstandsleren, het begeleiden van risicogroepen 

en de steeds veranderende richtlijnen is dit momenteel niet haalbaar en draagbaar. 

 

We wachten gespannen de richtlijnen af van de Nationale Veiligheidsraad op 22 mei.  

 

Wie start opnieuw op school vanaf 15 mei? Wie start er opnieuw op 
school vanaf 18 mei? En op welke dagen gaan ze naar school? 

 

Leerjaar Startdatum Wanneer lessen op school 

6de leerjaar – groep B 15 mei 2020 vrijdag van 8.30 uur tot 11.45 uur 

 

6de leerjaar – groep A 18 mei 2020 zie aparte planning 
(groep A op maandag en dinsdag; 
groep B op donderdag en vrijdag – 
van 8.30 uur – 11.45 uur) 

6de leerjaar: vervolg zie kalender en afspraken in aparte brief 

1ste leerjaar – groep A 
1ste leerjaar – groep B 

18 mei 2020 
19 mei 2020 

zie aparte planning 
(groep A op maandag en 
donderdag; groep B op dinsdag en 
vrijdag – van 8.30 uur – 11.45 uur) 

1ste leerjaar: vervolg zie kalender en afspraken in aparte brief 

 

 
Bemerking: in het eerste leerjaar sluiten de twee contactmomenten met  
  instructies niet aan. Het is belangrijk dat de kinderen een stukje  
  leerstof kunnen inoefenen, alvorens nieuwe instructies te krijgen.  
   

 
De leerlingen van 6LJ en 1LJ ontvangen hun contractbundel in de klas. De dagen dat ze 
afstandsonderwijs krijgen, leren de leerlingen thuis of in de opvang.  
 



Hoe houden we de school veilig? 
 
De veiligheid van onze leerlingen en ons personeel is het belangrijkste. Door een combinatie 
van maatregelen zorgen we voor een zo veilig mogelijke schoolomgeving.  
 

 Vaste groepen (contactbubbels): de groepen blijven dezelfde. De leerlingen krijgen 
een vaste plaats in een vast lokaal. De verschillende groepen hebben geen contact 
met elkaar. De groepen van 6 en 1 komen in de organisatie bovenop de groepen van 
de opvang, die behouden blijven. Dit blijft voorlopig zo tot 29 mei, tenzij er andere 
richtlijnen komen en dit haalbaar blijkt voor de schoolorganisatie. 
Ook de leerkrachten zijn opgedeeld in vaste duo’s. 

 Aparte speeltijden en lunchpauzes: de leerlingen gaan niet allemaal samen 
lunchen of spelen op de speelplaats. Zo vermijden we contact tussen de 
verschillende groepen. Wij kiezen ervoor om ouders te stimuleren hun kind te komen 
ophalen ’s middags. Als de kinderen blijven, dan is dat in de contactbubbel en het 
toegewezen lokaal. Ook speelplaatsen zijn toegewezen per groep. 

 Afstand houden (1,5 meter): we streven ernaar voldoende afstand te houden van 
elkaar. In de klas, de gangen en op de speelplaats. De leerlingen krijgen les in 
kleinere groepen (afhankelijk van de fysische norm per lokaal: 4 m² per leerling). 
Als de afstand niet lukt, draagt de leraar een mondmasker. 

 Mondmaskers: de leerlingen dragen geen mondmasker. De leraars dragen een 
mondmasker of geven les in de voor hen afgebakende zone van 8 m² in de lagere 
school. De school bestelde ook gezichtsmaskers voor de leerkrachten.  

 Netheid: leraars en leerlingen kunnen vaak hun handen wassen of ontsmetten met 
handgel. De lokalen worden regelmatig verlucht. De school maakt de lokalen grondig 
schoon. Als een kind de school betreedt, moet het meteen zijn handen wassen of 
ontsmetten. De leraren maken dagelijks gebruikte banken, stoelen, klinken, 
schakelaars, leuningen schoon. De poetsfirma zorgt voor de lokalen en de toiletten.  

 Fysiche normen: de lokalen op school zijn voorzien van tape op de grond, zodat we 
kunnen garanderen dat er per kind 4m² is en voor de leerkracht 8 m². Dat betekent 
een enorme beperking in capaciteit. 

 
 

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

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

 
 Als 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. 

 

 



 Verjaardagen vieren we met de hele klasgroep. Dat moet nog even wachten tot de 

school volledig open is. Gelieve niets mee te geven. 

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

organisatie te verlagen. De kinderen van de lagere school zullen per contactbubbel 

naar de poort komen. Is er niemand? Dan wachten ze in hun lokaal. Je belt dan aan 

en je kind zal naar de poort komen. Mag je kind alleen met de fiets naar huis (5LJ en 

6LJ) geef dan een briefje mee. Noteer ook om welk uur. 

   
 

 

 Je bewaart de voorgestelde afstand van 1,5 m aan de poort. 

 
 Respecteer de toegewezen in- en uitgangen. (zie pagina’s 5-7) 

 

Wat als je kind ziek is?  
 

 Zieke kinderen moeten thuisblijven. 

 Is iemand van je gezin mogelijk besmet met corona of heeft iemand van je gezin 
corona? Dan moet je kind 14 dagen thuisblijven. Meer informatie over de procedure:  
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-
19_procedure_contact_NL.pdf 

 Behoort je kind tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan 
beslist de behandelende dokter of je kind de lessen op school kan volgen of verder 
thuis blijft leren. Graag dan een doktersattest. De gewone afwezigheidsregels 
gelden voor 6e leerjaar en 1ste leerjaar bij de hervatting van de lessen. 

 Behoort iemand van je gezin tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte 

immuniteit? Dan mag je kind de lessen op school volgen. Tenzij de behandelende 

arts anders oordeelt. Wil je advies, dan kan je steeds contact opnemen met de 

schoolarts Dokter Frieda Huygens op 02 569 61 72. 

 Wordt je kind ziek op school? Dan zetten we het in een apart lokaal. We vragen je 

dan om je kind af te halen.  Neem daarna telefonisch contact op met de huisarts.  

Die zal beslissen of je kind moet getest worden.  

Blijkt je kind positief? Verwittig de school meteen, zodat contact tracing kan starten. 

  
 Wat gebeurt er als een personeelslid of kind op school besmet is met corona?  

 Transparante procedure: 

 De besmette persoon krijgt de nodige verzorging. 

 Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) doet een contactonderzoek en 
neemt de gepaste maatregelen. 

 Het CLB onderzoekt met wie de besmette persoon contact had. Hoe lang en 
hoe intens was het contact? Dat bepaalt of het om een hoog risico contact of 
laag risico contact gaat. 
 

+ + 

Ophalen kan tussen 11u45 – 13u10 (geen middageten) of 
15u30. Anders opvang tot 18u. Liefst zo snel mogelijk. 

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_NL.pdf
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_NL.pdf


 Is je kind een hoog risico contact van de besmette persoon? Dan moet je kind 
14 dagen thuisblijven. Neem twee keer per dag de temperatuur van je kind. 
Krijgt je kind ziektesymptomen dan moet je de huisarts telefonisch 
contacteren.     

 Is je kind een laag risico contact van de besmette persoon? Dan mag je kind 
naar school blijven gaan. Laat je kind buitenshuis een stoffen mondmasker 
dragen. Je kind moet ook 1,5 meter afstand houden van andere personen.  
Beperk extra sociale contacten en verplaatsingen. Krijgt je kind 
ziektesymptomen dan moet je de huisarts telefonisch contacteren.    

 Word je niet gecontacteerd door het CLB? Dan mag je kind verder naar 
school blijven gaan.  

 Een personeelslid dat ziek wordt op school, vragen we om naar huis te gaan 
en om de huisarts telefonisch te contacteren. 

 

Wat gebeurt er met de leerjaren die niet starten op 18 mei? 
 
Voor de leerlingen van de kleuterschool en de andere leerjaren (2, 3, 4, 5) verandert er niets. 
Ze krijgen de nieuwe leerstof nog altijd thuis of in de opvang via contractwerk@home.  
 

Hoe wordt de opvang georganiseerd? 
 

 Welke kinderen vangen we op? 
o Kinderen van ouders die niet thuis werken. De ouders werken in een 

cruciale sector of in een sector die opnieuw opstart. 
o Leerlingen die het moeilijk hebben thuis na contact met de school. 

 
Twijfel je of je kind naar de opvang kan?  Neem dan contact op met onze 
school.  
 

 De leerlingen in de opvang blijven werken aan hun contractwerk, net zoals hun 
klasgenoten die thuis leren. 

 We zorgen voor een veilige opvang. We gebruiken overal dezelfde maatregelen 
(zie boven).  

 De groepjes van leerlingen in de opvang hebben geen contact met de groepjes 
leerlingen die les krijgen op school. 

 De opvang is nog steeds betalend vanaf 16u op een volledige schooldag en 
vanaf 13u op een woensdag. ’s Morgens gaat de school pas open om 8u, dus 
moet er niet betaald worden. ’s Middags wordt het remgeld tijdelijk opgeschort. 

 Het is meer dan waarschijnlijk dat de school nieuwe contactbubbels moet maken 
vanaf 18 mei. Daarom is het belangrijk dat we weten welke kinderen er vanaf dan 
voor het eerst naar de opvang zullen komen. Je moet hiervoor inschrijven. De 
link volgt in een aparte mail. 
Komt je kind al naar de opvang? Dan zit dit reeds in een contactbubbel en is 
inschrijven NIET nodig. 

 

Wat leren de leerlingen? En hoe gaan we hen opvolgen?  
 

 We beperken ons tot de essentiële onderwijsdoelen. We zorgen voor een 
evenwichtig en afwisselend pakket.  

 Leerlingen mogen niet overbelast worden. Daar zorgen de leraars voor. Ze 
zorgen voor een evenwicht tussen lessen op school, thuis nieuwe leerstof krijgen, 
taken en oefeningen. 

 Uitstappen, pedagogische studiedagen, sportdagen en facultatieve verlofdagen 
gaan niet meer door dit schooljaar. Zo hebben de leerlingen meer tijd om te leren 
en te oefenen. 

 Iedereen krijgt een eerlijke evaluatie. We geven alle leerlingen alle kansen om te 
bewijzen wat ze kunnen. Voor het zesde wordt dit toegelicht in een aparte brief. 

 Door de coronacrisis kunnen een aantal afspraken van het schoolreglement niet 
uitgevoerd worden. Dat is overmacht. Daardoor wijzigt ons schoolreglement.      



 Leerlingen en leraars moeten het schooljaar goed kunnen afsluiten. We laten je 

nog weten hoe we dit zullen organiseren en hopen op een fijn moment. 

 
Hoe bereid je als ouder je kind voor?  
 

 Praat met je kind. Stel het gerust dat het weer veilig naar school kan. Zit je kind in 
een leerjaar dat nog niet terug naar school mag? Leg dan uit waarom dat nu nog niet 
kan. 

 Bereid je kind voor: via welke weg gaat je kind naar school, wat moet het doen aan 
de schoolpoort, in de klas, op de speelplaats, leg uit waarom veel mensen een 
mondmasker dragen. 

 Is het moeilijk om opnieuw naar school te gaan? Neem contact op met de klasleraar, 
zorgcoördinator of de directie. Samen kunnen we oplossingen bespreken.  
  

Hoe kan je je kind helpen om te leren?  
 
Ook als je kind weer lessen op school krijgt, verandert er voor jou niets. Want je kind 
blijft ook thuis leren en oefenen. 
    
Enkele tips:  

 Blijf in de buurt om vragen te beantwoorden.  

 Wanneer kan je kind werken voor school? Maak samen een plan op.  

 Maak voldoende tijd om te ontspannen, ook voor jezelf.  

 Gaat het moeilijk om thuis te leren? Neem contact op met de klasleraar. Samen 
kunnen jullie oplossingen bespreken.  
We weten dat het niet gemakkelijk is. Je doet wat je kan, dat is meer dan voldoende.   
  

 

HERSTART 6de LEERJAAR en 1ste LEERJAAR 
In- en uitgangen per contactbubbel opvang van 18 mei tot en met 29 mei 

 

bubbel 7: 

1LJ 

Groep A 

Groep B 

 

 
 

8u – 18u 

8u-8u30 

brengen via 

Brusselse-

steenweg 21  

ophalen 

tot 18u via 

Brusselse-

steenweg 

21 

     

bubbel 8: 

6LJ 

Groep A 

Groep B 

 

 
 

8u – 18u 

8u-8u30 

brengen via 

Bouchout-

laan wegens 

fietsenstalling 

ophalen 

tot 18u via 

Bouchout-

laan 

 

 



BESTAANDE OPVANGBUBBELS  
In- en uitgangen per contactbubbel opvang van 18 mei tot en met 29 mei 

 

WIE 

 

WAAR 

 

WANNEER 

 

INGANG 

 

UITGANG 

 

bubbel 1: 

peuters 

1KK 

 

 

 

8u – 18u 

8u-8u30 

brengen 

via groene 

poort 

rechts 

ophalen tot 

18u via 

voordeur – 

aanbellen 

 

WIE 

 

WAAR 

 

WANNEER 

 

INGANG 

 

UITGANG 

 

bubbel 2: 

2KK 

3KK 

 

 
 

8u – 18u 

8u-8u30 

brengen 

via 

Limbosweg 

13 

ophalen tot 

18u via 

Limbosweg 

13 

     

bubbel 3: 

1LJ 

 

 
 

8u – 18u 

8u-8u30 

brengen 

via 

Brusselse-

steenweg 

21  

ophalen tot 

18u via 

Brusselse-

steenweg 

21 

     

bubbel 4: 

2LJ 

3LJ 

 

 
 

8u – 18u 

8u-8u30 

brengen 

via 

Brusselse-

steenweg 

21 

ophalen tot 

18u via 

Brusselse-

steenweg 

21 

     

bubbel 5: 

4LJ 

 

 
 

8u – 18u 

8u-8u30 

brengen 

via 

Brusselse-

steenweg 

21 

ophalen tot 

18u via 

Brusselse-

steenweg 

21 



bubbel 6: 

5LJ 

6LJ 

 

 
 

8u – 18u 

8u-8u30 

brengen 

via 

Brusselse-

steenweg 

21 

ophalen tot 

18u via 

Brusselse-

steenweg 

21 

 

 

NIEUWE OPVANGBUBBELS  
In- en uitgangen per contactbubbel opvang van 18 mei tot en met 29 mei 
 
Deze opvangbubbels zullen gecreëerd worden nadat we weten hoeveel kinderen hebben 
ingeschreven. Wij raden nog steeds aan om je kind(eren) zoveel mogelijk thuis op te vangen.  
 
Er is reeds overleg geweest met de gemeente om op extra plaatsen opvang te voorzien. Van 
zodra ik een zicht heb op de nieuwe aantallen kan ik hierover communiceren. 
 
Als je meerdere kinderen hebt, dan vraagt dit ’s morgens extra organisatie vanwege de 
verschillende in- en uitgangen; misschien voor nieuwe kinderen ook naar plaatsen niet op 
school. Wij beseffen dat dit niet vanzelfsprekend is. Van harte dank voor jullie medewerking. 
 

VACCINATIES 5de LEERJAAR  
 
De kinderen van het vijfde leerjaar werden gevaccineerd in oktober 2019. Het is niet nodig 
om dit op school te organiseren. Kinderen die toen niet gevaccineerd werden, zullen 
gecontacteerd worden door de verpleegkundige van het CLB en uitgenodigd worden op het 
centrum.  
 

GESTANDAARDISEERDE TOETSEN 
 
De kinderen van het vierde en het zesde leerjaar zullen dit schooljaar geen 
gestandaardiseerde toetsen afleggen (Interdiocesane proeven = IDP). 
 
 

MEESTER STIJN OP BEWEGINGSRONDE: BERICHTJE 
 
Hey SMS’ers 
, 
De coronacrisis duurt nu al ettelijke weken en het ziet er niet meteen naar uit dat ik mijn 
bewegingslessen snel weer kan opstarten. Daarom start ik vanaf volgende week aan een paar 
fietstochten om jullie allemaal een bezoekje te brengen. Uiteraard steeds met de nodige aandacht 
voor de veiligheidsmaatregelen. 
Ik zal niet bij iedereen in de eerste week geraken, maar ik zal volhouden tot ik bij iedereen ben 
gepasseerd.  
De bedoeling is om met elke leerling eens een babbeltje te slaan en wat beweegtips mee te geven.  
Wekelijks zal ik een aantal foto’s en misschien wel een verslagje posten van mijn tochten. 
Mochten jullie niet thuis zijn, mogen jullie een briefje in de bus verwachten. 
Tot snel! 
 
Sportieve groeten,  
Meester Stijn 

 



WEETJES 
 

 De school voorziet twee zorgparkeerplaatsen aan Hartentroef. Gelieve deze vrij te 
houden voor verzorgend personeel in de regio. 

 De school ontving 18 Lego-pakketten van Belgian Shell. Deze worden verdeeld over 
de oudste kleuters en de lagere school. 

 De school streeft ernaar een rapport uit te reiken op het einde van het schooljaar. Dit 
is afhankelijk van  

 
 
Meer informatie? 
 

 Wil je graag meer weten over de heropstart van scholen?   
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/heropstart-lessen-op-school-informatie-voor-ouders  
 Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be  
 

 
  

 
We volgen de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad.  
We kunnen de lessen op school enkel herstarten, als de Veiligheidsraad de beslissing en 
de timing niet verandert.  
 

 
 

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       
 

CONTACTBUBBEL = 

 

samen leren, spelen en eten! 

 

 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/heropstart-lessen-op-school-informatie-voor-ouders
http://www.info-coronavirus.be/

