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Coronavirus Covid-19: infobrief 11 

 

 

 

 
Beste Ouders 

 

 

 

Nooit eerder hebben ouders, kinderen en school zo snel moeten schakelen. Ook nu weer, met 
de heropstart die voor de deur staat. Maar eerst… 

 
Als we het over helden hebben, zijn er hele speciale mensen die vergeten worden: kinderen! 

 
Ze accepteren alles. 

Ze moeten alles opgeven en accepteren wat we doen. 
Ze hebben geen school meer. 

Alle hobby's vallen zo goed als weg. 
Geen spelletjes met vrienden. 

Bezoekjes aan grootouders zijn verboden. 
Het park is voorbij. 

Ze zijn gestopt met boodschappen te doen met hun ouders. 
Geen verjaardagsfeesten en vrienden. 

Geen Pasen met de familie. 
… 
 

En dit alles zonder iets of bijna niets te zeggen, want ze weten "dat er buiten een ziekte is". 
 

Voor onze peuters, kleuters en leerlingen lagere school: een dikke pluim 
 

 

Aan de hand van een draaiboek heeft het crisisteam de voorbije dagen een risicoanalyse uitgevoerd 
op de school. 

Vandaag menen we dat we de risicoanalyse gunstig kunnen afsluiten. Op basis hiervan hebben we 
met het schoolteam keuzes gemaakt. Mogelijkheden, veiligheid en haalbaarheid stonden steeds 
voorop bij de voorbereiding van de heropstart. 

In deze update informeren we ouders over hoe we de heropstart van onze school aanpakken. 

 

Hoe starten we op en… wie krijgt les op school? 

Uiteraard zijn álle leerlingen gebaat bij onderwijs op de schoolbanken, maar niet elke leerling zal  
meteen terug naar school kunnen. In het lager onderwijs gaan maximaal 3 leerjaren terug naar 
school en dit voor een aantal dagen en/of halve dagen per week. 

Let wel, de keuze voor deze leerjaren is door de Veiligheidsraad vastgelegd. Het Schoolbestuur 
heeft deze keuze nadien ook verplichtend gemaakt voor al haar KOBArT-scholen. 
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Vanaf maandag 18 mei 2020 organiseren we in onze school de gefaseerde opstart als volgt: 

 Eerste leerjaar, tweede leerjaar 

Leerjaar Lessen Wie? Waar? 

Eerste 
leerjaar 

maandag: voormiddag en namiddag 
dinsdag: voormiddag en namiddag 

woensdag: voormiddag 

donderdag: voormiddag en namiddag 

juf Kris klas juf Kris 

Tweede 

leerjaar 

dinsdag: voormiddag en namiddag 
donderdag: voormiddag en namiddag 
(Tijdens de andere dagen werken ze thuis 

zelfstandig met ondersteuning van de 
leraar.) 

meester Bjorn klas prefab 

We verwachten dat alle leerlingen van het eerste en tweede leerjaar op school aanwezig zijn 

tijdens hun opstartdagen. 

 
Uitzonderlijk op vrijdag 15 mei opent onze school voor een proefdag voor het 

tweede leerjaar. 

Zo kan er tijdens het weekend waar nodig nog worden bijgestuurd als laatste 
voorbereiding op de grote heropstart op maandag 18 mei 2020. 

 

 En de kleuterschool en andere leerjaren dan? 

 Voor het derde, vierde en vijfde leerjaar blijft ‘preteaching’ via voltijds 
afstandsonderwijs van toepassing. Het is niet de bedoeling dat ook zij bij de gefaseerde 
heropstart deels lessen op school volgen. 

 Ook het kleuteronderwijs start in deze fase nog niet op. Ook hier blijft ‘preteaching’ 
van toepassing. 

 Na deze heropstart maakt de Veiligheidsraad een evaluatie van de impact van deze 

werking. Dan wordt een mogelijke uitbreiding naar bijkomende leerjaren bekeken. 
Daarbij kijkt men in de eerste plaats naar het kleuteronderwijs. 

Aandachtspunten 

 Gedurende de gehele heropstartperiode moet elke contactbubbel gescheiden blijven van 
elke andere contactbubbel en dit niet alleen in het klas-en opvanggebeuren, maar ook bij 
afhaalmomenten, speeltijden, eetmomenten, toiletbezoek,... Ook hier blijft steeds  het principe: 

- social distancing 1,50 meter 
- van 4m2 per leerling en 8m2 voor de leraar 
- Elke contactbubbel in klas- en opvanggebeuren moet een vaste groep zijn van een 10-tal 

leerlingen, met een maximum van 14 leerlingen per groep. 
- Elke contactbubbel heeft een vast lokaal en elk kind krijgt hierin een vaste plek toegewezen. 

 De leerlingen in de lagere school hoeven geen mond- en neusbedekking te dragen. 

 De school blijft de hele dag de nodige tijd en materialen voor de handhygiëne voorzien. 

 Schooluitstappen, pedagogische studiedagen, facultatieve verlofdagen, schoolfeesten,… worden 
dit schooljaar niet meer georganiseerd. Uiteraard worden de wettelijke feestdagen nog steeds 
gerespecteerd. 

 Veiligheidsmaatregelen, pictogrammen en signalisaties in de school zullen de uitwerking van 
het draaiboek concreet ondersteunen. 

 
 

 

Met vriendelijke groeten 

 

Degrève Peter 

Directie 


