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Geen fysieke oudercontacten,
geen gewone rapporten
Het schooljaar loopt stilaan op zijn einde, maar ook dit zal anders verlopen dan andere schooljaren.
Sinds 17 maart werden de lessen geschrapt waarbij de kinderen in een eerste fase gekende leerstof
thuis moesten herhalen. Aansluitend kwam dan de fase van pré teaching en sinds juni de beperkte
opstart voor alle klassen.

Rapporten
Met Pasen kregen alle kinderen van de lagere school nog een uitgebreid rapport.
Alle leerkrachten beschikten toen over voldoende relevante informatie en punten. Momenteel
beschikken heel wat leerkrachten niet over voldoende informatie om opnieuw een objectief
rapport te maken gezien het rare verloop van de afgelopen 3 maanden.
De kinderen zullen wel een attituderapport krijgen, aangevuld met een slotcommentaar van de
juf of meester.

Oudercontact enkel mogelijk op vraag van de school
Gezien de richtlijnen die nog steeds lopen, waarbij externen de school niet mogen betreden,
worden er dit schooljaar ook geen fysieke ouderavonden georganiseerd.
Echter, enkele gezinnen werden op vraag van de school wel uitgenodigd voor een overleg over
de leervorderingen van hun kind in de zorgklas. Hier gaat het veelal over kinderen die door het
zorgteam en/of het CLB al opgevolgd werden.
Hiernaast kan het zijn dat de leerkracht van uw kind u persoonlijk uitnodigt voor een online
gesprek, indien dit nodig is. Hiervoor zal de juf of meester zelf met u contact opnemen om
concrete afspraken te maken rond wijze en tijdstip.

1

Laatste schooldagen,
maandag 29 en dinsdagvoormiddag 30 juni
= ALLE kinderen nog even samen op school
We hadden het voorzichtig aangekondigd dat er mogelijk op het zinde van het schooljaar de huidige
maatregelen nog even zouden versoepelen. In overleg werd beslist om de laatste 2 schooldagen ALLE
kinderen naar school te laten komen. De besmettingscijfers blijven dalen en ook op school zijn we
gespaard gebleven van besmettingen. We zijn natuurlijk blij dat alles vlot en veilig verlopen is en voeren
een laatste kleine versoepeling in om de kinderen en de leerkrachten de kans te geven samen het
schooljaar af te sluiten.
Afspraken maandag 29 juni
- daar alle kinderen naar school komen is er GEEN noodopvang meer!
- er is voorschoolse opvang van 7u30 tot 08u30
- naschoolse opvang is er tot 16u30
- alle kinderen komen aan op de afgesproken uren en langs de afgesproken poorten
- de afspraken voor ouders ivm mondmasker en geen toegang tot de school blijven gelden
- de speelbubbels worden behouden; kinderen gaan 's morgens meteen naar de klas
- de afspraken rond handhygiëne blijven ook verder van toepassing
- 's middags gaat niemand naar huis eten, alle kinderen blijven op school
- alle kinderen vertrekken op de afgesproken uren en langs de afgesproken poorten (idem van de afgelopen 3 weken)
Afspraken dinsdag 30 juni
- daar alle kinderen naar school komen is er GEEN noodopvang meer!
- er is voorschoolse opvang van 7u30 tot 08u30
- er is geen naschoolse opvang meer daar de lessen wettelijk stoppen ‘s middags
- alle kinderen komen aan op de afgesproken uren en langs de afgesproken poorten
- de afspraken voor ouders ivm mondmasker en geen toegang tot de school blijven gelden
- de speelbubbels worden behouden; kinderen gaan 's morgens meteen naar de klas
- de afspraken rond handhygiëne blijven ook verder van toepassing
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Klas

Aankomst

Vertrek maandag 29/06

Vertrek dinsdag 30/06

5

08.30 - 08.40

15.00 - 15.10

11.50 - 12.00

4B

08.40 - 08.50

15.10 - 15.20

12.00 - 12.10

4A

08.50 - 09.00

15.20 - 15.30

12.10 - 12.20

1A

09.00 - 09.10

15.30 - 15.40

12.20 - 12.30

Klas

Aankomst

Vertrek maandag 29/06

Vertrek dinsdag 30/06

3A

08.30 - 08.40

15.00 - 15.10

11.50 - 12.00

2A

08.40 - 08.50

15.10 - 15.20

12.00 - 12.10

6

08.50 - 09.00

15.20 - 15.30

12.10 - 12.20
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Klas

Aankomst

Vertrek maandag 29/06

Vertrek dinsdag 30/06

3B

08.30 - 08.40

15.00 - 15.10

11.50 - 12.00

2B

08.40 - 08.50

15.10 - 15.20

12.00 - 12.10

1B

08.50 - 09.00

15.20 - 15.30

12.10 - 12.20

Aankomst

Vertrek maandag 29/06

Vertrek dinsdag 30/06

Instappers 09.00 - 09.10

14.50 - 15.00

11.40 - 11.50

KO 3

08.30 - 08.40

15.00 - 15.10

11.50 - 12.00

KO 2

08.40 - 08.50

15.10 - 15.20

12.00 - 12.10

KO 1

08.50 - 09.00

15.20 - 15.30

12.10 - 12.20
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Wijzigen keuze levensbeschouwelijke vakken
Bij de inschrijving van uw dochter/zoon heeft u de keuze gemaakt tussen een cursus in één van de erkende
godsdiensten of niet-confessionele zedenleer. Die keuze geldt voor de ganse duur van de studies in de
school. Indien u voor volgend schooljaar de keuze van levensbeschouwing toch wenst te wijzigen moet dit
vóór 30 juni 2020 gebeuren.
U kreeg via smartschool hierover een mail waarop u kan reageren; Wijs turen u dan een nieuw document
dat u ons ondertekend terug dient te bezorgen voor 30 juni (laatste schooldag). De nieuwe keuze geldt
vanaf 1 september 2020 en kan niet meer gewijzigd worden na 30 juni 2020 (jaarlijks aanpasbaar)

Inleefmoment kinderen eerste leerjaar op vrijdag 28 augustus
In deze rare tijden kunnen we, voor de kinderen die in september naar de lagere school komen, momenteel
helaas geen inleefmoment organiseren in het eerste leerjaar.
Om dit op te vangen nodigen we de kinderen uit op vrijdag 28 augustus van 10 tot 11 uur in hun nieuwe
klasje. Tijdens dit uurtje kunnen ze met de leerkracht kennis maken waardoor ze dan op 1 september
precies weten waar ze terecht komen. Alle kinderen dienen wel aanwezig te zijn om 10 uur en zullen een
uurtje in de klas zijn. Nadien kunnen ze door de ouders terug opgehaald worden.
Deze afspraak is natuurlijk onder voorbehoud dat er geen regels meer zijn ivm corona eind augustus die we
dienen na te leven. We houden de ouders natuurlijk hiervan op de hoogte.

Kijkmoment kleuters op vrijdag 28 augustus
Op vrijdag 28 augustus, tussen 10 en 11, mogen ook de kleuters even langs komen om naar hun nieuwe
klasje te kijken. Dit is een vrij inloopmoment in alle kleuterklassen.
Deze afspraak is natuurlijk onder voorbehoud dat er geen regels meer zijn ivm corona eind augustus die we
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dienen na te leven. We houden de ouders natuurlijk hiervan op de hoogte.
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