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Beste Ouders

We beseffen ten volle dat de coronaweken de veerkracht van iedereen onder druk zet. Maar,… de
veiligheidsmaatregelen en de pedagogische lijnen zijn klaar voor een veilige en doenbare
heropstart… Samen met het crisisteam, het schoolteam, het onderhoudspersoneel en alle andere
schoolbetrokkenen is er de voorbije dagen veel werk verzet om vanaf vrijdag opnieuw een aantal
leerlingen te verwelkomen op school.
Hoed af voor al die grote inspanningen !
En… deze start zal anders verlopen dan voorheen.
Zodra we op vrijdag 15 mei de schoolpoorten openzetten voor de eerste opstartgroepen, zullen
alle kinderen bij het binnenkomen onmiddellijk de handen moeten wassen en ontsmetten. Kom
dus niet te vroeg, want … je staat alleen maar langer in de wachtrij. Vervolgens worden leerlingen
naar de juiste opvangplaats doorverwezen.
Na de ochtendspeeltijd maken we in elke klas eerst tijd vrij om te luisteren naar hoe de kinderen
zich voelen in deze coronatijd. We hopen dat ze zich snel kunnen aanpassen in onze nieuwe
omgeving met aparte maatregelen van afstand houden, handen wassen en personeel met
mondmaskers. Dat is niet niks!
Vervolgens nemen alle leerlingen de meegebrachte schoolboeken, leer-en werkbundels er bij en…
we zijn vertrokken voor de volgende uitdaging.
In deze update geven we ouders informatie over de laatste maatregelen en afspraken om de
heropstart in onze school in goede banen te leiden:
 Bij aanvang in deze opstartfase versoepelen we de opvang van kleuters niet. Op basis van
onze risicoanalyse hadden we reeds de nodige voorbereidingen getroffen. En… we kiezen
duidelijk voor de veiligheid in de eerste ‘strengere’ afspraken en zullen dan ook de eerder
gemaakte afspraken over de opvang behouden.
Elke bubbel telt maximaal 14 leerlingen en elke groep zal steeds volgens het contactbubbelprincipe gescheiden blijven van elke andere groep leerlingen op school.
 De handhygiëne van alle betrokkenen zal op school voortdurend opgevolgd worden. Handen
worden zo vaak mogelijk gewassen of gedesinfecteerd:
-



betreden van de school;
binnenkomen van de klas (na speeltijd);
na toiletbezoek;
voor en na eten;
voor het verlaten van de school;
na het hoesten of niezen.

Ziek? Besmetting?
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-

-

Zieke kinderen blijven thuis.
Wie ziek wordt op school, wordt in afzondering gezet en wordt door de ouders opgehaald. Het
zieke kind laat zich vervolgens testen bij de huisarts of in een triagecentrum. Als de test positief
is, moeten ouders dit melden aan de school en zal iedereen met wie de zieke contact had,
opgespoord worden (contact tracing). Die contactpersonen volgen de richtlijnen van de
behandelende arts.
Is iemand van je gezin mogelijk besmet met corona of heeft iemand van je gezin corona? Dan
moet de school hierover tijdig verwittigd worden, zodat ook hier contact tracing kan opgevolgd
worden.

 Mondmaskers
-

Elke volwassene op het schooldomein is verplicht een mondmasker te gebruiken.
Enkel voor het opvangpersoneel bij contact met kleuters is dit niet verplicht, maar dus wél bij
contact met volwassenen.
Peuters, kleuters en leerlingen lagere school zijn niet verplicht om een mondmasker te dragen.

 De aanwezigheid van ouders op school wordt vermeden tussen 08.30 uur en 15.35 uur.
Kinderen worden aan de poort afgezet en opgehaald.
-

Enkel de ouders van onze peuters en kleuters en van de voor- en naschoolse opvang kunnen
met hun kinderen tot aan de opvang komen. Let wel, deze ouders dragen verplicht een
mondmasker!
In alle andere gevallen mogen ouders en andere externen de school pas binnekomen na toelating
via het nummer (014)63 37 10. Ook hier,… mondmasker verplicht!
Ouders willen we vragen om kinderen steeds door dezelfde persoon te laten brengen of op te
halen.
Ook aan de schoolpoort moet de social-distancing (1,50 meter) gerespecteerd worden.

 Tijdens de schooldagen werken we met vaste lokalen en vaste plaatsen voor alle leerlingen.
We trachten zoveel mogelijk elke ‘leerlingenstroom‘ te beperken.
Elke groep leerlingen (per groep maximaal 14 leerlingen) blijft steeds volgens het
contactbubbel-principe gescheiden van elke andere groep leerlingen op school, in de klas, in
de schoolopvang en ook bij afhaalmomenten, speeltijden, eetmomenten,...
 Speeltijden:
-

De school voorziet speeltijden, maar zorgt er steeds voor dat de contactbubbels voldoende
gescheiden blijven. Hiervoor werden de speelplaatsen opgesplitst in verschillende zones.
Ook spellen met fysiek contact trachten we te vermijden om de social distancing zo goed mogelijk
te respecteren.
Alle spelmaterialen worden na gebruik steeds gereinigd en/of in afzondering geplaatst.

 We kiezen ervoor dat ook lessen lichamelijke opvoeding kunnen doorgaan. Maar ook deze
moeten worden aangepast om de fysieke afstand te behouden. Indien mogelijk organiseren we
deze lessen in open lucht.
 Middagpauze:
-

De leerlingen eten in de eigen klas of in open lucht.
Tijdens deze coronacrisis kunnen geen drankjes aangeschaft worden op de school. Elke leerling
brengt eigen drankjes mee naar de school. Uiteraard volgen deze de gezondheidsvoorschriften
van de school (cfr. schoolwebsite).

 De school zal ook toezien op het toiletbezoek. Om ook hier de fysieke afstand te verzekeren,
worden leerlingen beurtelings toegelaten in het sanitair.
 Materialen, banken, lokalen,… worden na elke lesdag en na elk gebruik door een contactbubbel
gereinigd. Met een hygiëneplan volgt het schoolteam en het onderhoudspersoneel dit
onderhoud dagelijks op. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan alles wat kan worden
aangeraakt met de handen: klinken, kranen, wc-deksels, didactisch materiaal,…
Alle lokalen worden ook regelmatig verlucht.
 Alle geplande uitstappen, pedagogische studiedagen, sportdagen en facultatieve verlofdagen
gaan niet meer door dit schooljaar.

Met vriendelijke groeten
Degrève Peter
Directie
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