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INFORMATIE  - fase 2 heropstart  

vanaf maandag 8 juni 
 
We zijn op weg naar “het normale”, maar spreken liever  
van “langzaam plaats geven aan verdere verandering”.   
 
Voor enkele klasgroepen zijn we al actief sinds 15 mei en in de volgende fase, vanaf volgende week 
maandag 8 juni, komen alle kinderen terug naar school.  
Ondanks de versoepeling van de richtlijnen is het niet mogelijk dat alle kinderen tegelijk ganse dagen 
naar school komen. De minister verkondigt veel, maar als je dan de onderliggende richtlijnen betreffende 
veiligheid en hygiëne leest, is het allemaal veel minder rooskleurig dan het soms klinkt. 
 
Veiligheid en gezondheid blijft het belangrijkste uitgangspunt en dit zowel voor de kinderen, de leer-
krachten als de ouders. Er dient nog steeds veel aandacht geschonken te worden aan:  
 

 handhygiëne bij aankomst, speeltijd, toiletbezoek, middagpauze en vertrek 
 aparte klasbubbels 
 aparte speelbubbels 
 kleuterschool en lagere school mogen niet mengen 
 mondmasker of andere gezichtsbescherming voor leerkrachten om zichzelf te beschermen (niemand 

kan een leerkracht verplichten zo maar zonder mondmasker te lopen als ze dat niet zelf wensen!) 
 veilige afstand tussen kinderen en leerkrachten waarbij rondlopen in de klas best vermeden wordt 
 veilige afstand tussen ouders onderling aan de poort (1.5 meter blijft verder geleden) 
 dragen van een mondmasker voor ouders bij het brengen en het halen van de kinderen, ook al die-

nen ze buiten de schoolpoort te blijven 
 veilige afstand tussen leerkrachten en ouders (1.5 meter blijft van toepassing) + het dagen van een 

mondmasker  
 geen toegang voor ouders voor bij de poort (tenzij op uitnodiging voor een oudergesprek)  
 gespreide aankomst en vertrekuren zodat de bubbels van de kinderen zich niet mengen 
 
 
De poort gaat verder op een kier,  maar we zijn nog ver van het gewone schoolleven verwijderd, ondanks 
alle goede inspanningen.  
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Planning en werkwijze vanaf 8 juni 
 
ALLE kinderen komen naar school MAAR niet allemaal tegelijk.  
ALLE  klassen worden in 2 groepen verdeeld  
 
Er werd  geopteerd om te werken in kleinere groepen omdat dit wellicht de hoogte leerwinst kan  
opleveren. Na de periode van pre teaching moet elke leerkracht opnieuw de beginsituatie van elke  
leerling bepalen, ook dit kan beter en sneller in een kleinere groep. Na het bepalen van de beginsituatie 
kan gericht gewerkt worden op maat  van elke leerling op basis van differentiatie.  
Door optimaal gebruik van de onderwijstijd zal ook de leerwinst stijgen bij elk kind.  
 
 Kleuterschool 
 - hier maken we een groep meisjes en een groep jongens in alle klassen. Hiermee komen we  
    tegemoet aan de grote vraag van vele ouders 
 - de meisjes komen op  
  maandag 8/15/22/29 juni  
  donderdag 11/18/25 juni 
  woensdag 17 juni 
 - de jongens komen op  
  dinsdag 9/16/23/30 juni (op 30 juni stoppen de lessen om 12u) 
  Vrijdag 12/19/26 juni 
  woensdag 10/24 juni 
 
 Lagere school  
 - hier maken de leerkrachten 2 groepen. De klasverdeling zal de juf/meester zelf  
   communiceren. Bij de klasindeling spelen andere factoren dan in de kleuterschool.  
   We kunnen niet ingaan op individuele vragen van ouders en maken hier de indeling waarmee 
   we de hoogste leerwinst kunnen halen op deze korte periode. 
 - voor de dagen waarop er geen les is zullen taken meegegeven worden door de leerkrachten  
   op het einde van de lesdag. Het zal hier gaan over het inoefenen van de nieuwe leerstof die  
    waarop dan verder gebouwd wordt op de volgende lesdag. Het is dus heel belangrijk dat de  
    kinderen de taken die ze krijgen uitvoeren.   
 
 - het 1ste tot en met het 4de leerjaar 
  - groep 1 komt op  
   maandag 8/15/22/29 juni  
   donderdag 11/18/25 juni 
   woensdag 17 juni 
  - groep 2 komt op  
   dinsdag 9/16/23/30 juni (op 30 juni stoppen de lessen om 12u) 
   vrijdag 12/19/26 juni 
   woensdag 10/24 juni 
 
 - het 5de en 6de leerjaar (alle kinderen gelijk op school maar in 2 kleine groepen in de klas) 
  - het 6de leerjaar komt op  
   maandag 8/15/22/29 juni  
   donderdag 11/18/25 juni 
   woensdag 17 juni 
  - het 5de leerjaar komt op  
   dinsdag 9/16/23/30 juni (op 30 juni stoppen de lessen om 12u) 
   vrijdag 12/19/26 juni 
   woensdag 10/24 juni 
 
 

2 



 

 

 

 

 

 

 

Aankomst en vertrek 

= gespreid over 4 poorten en verschillende uren   
 

Hieronder vindt u een schema van welke klassen wanneer aankomen en vertrekken en via welke 
poort.  Het is noodzakelijk dat de kinderen STIPT binnen deze tijdsblokken op school aankomen en 
vertrekken. Dit schrijven de veiligheidsregels voor omdat bubbels niet samen mogen aankomen en/of 
door elkaar mogen lopen. Ouders mogen de school niet verder dan de poort, dienen de nodige social  
distancing te respecteren (1.5 meter)  en worden verzocht meteen naar huis te gaan. 
 
Voor de aankomst en het vertrek gebruiken we 4 poorten (zie plan). We kozen ervoor de klassen te 
verdelen over de poorten en tijdsblokken te gebruiken (zodat alle bubbels apart aankomen en ook 
apart vertrekken). Bij aankomst de eerste dag zullen de kinderen een vaste zone krijgen voor het 
plaatsen van hun fiets. Bij aankomst op school worden ook meteen de handen gewassen (in de klas  
of de wasstraat, afhankelijk van waar ze binnen komen).  
De poort aan de hoek van de containerklassen en de kleuterschool wordt niet meer mee opgenomen 
omdat vanaf 15 juni de aannemer start met de nieuwbouw en daar een inrit en veiligheidszone voor-
zien is.  
 
 Poort 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Poort 2 
 
 
 
 
 
 
 
 Poort 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Poort 4 
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Klas  Aankomst Vertrek  Vertrek woensdag  

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  Vertrek woensdag  

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 

Klas  Aankomst Vertrek  Vertrek woensdag  

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 

Klas  Aankomst Vertrek  Vertrek woensdag  

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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Wat u moet weten en niet veranderd is 
 
 ALLE kinderen die een dag les hebben mogen onder de middagpauze NIET naar huis gaan.  

Alle kinderen brengen boterhammen mee.  
 
 Als uw kind ziek is MOET het thuis blijven! Wij houden de kinderen in het oog en zullen ook met een 

infrarood thermometer de lichaamstemperatuur meten. Van zodra we koorts vaststellen zetten we uw 
kind in quarantaine en MOET u het meteen komen halen. We vragen dan ook een telefoonnummer in 
de boekentas te steken waarop we altijd iemand kunnen bereiken.  

 
 Leerkrachten bemannen geen oversteekplaatsen meer voor of na schooltijd. Dit is organisatorisch niet 

haalbaar en we spitsen ons toe op de veiligheid binnen de schoolpoort. 
 
 Ouders mogen onder geen beding binnen de schoolpoort komen.  

U kan uw kind tot aan de poort brengen met in achtneming van 
     * het dragen van een mondmasker 
     * het houden van afstand met andere ouders en kinderen = 1,5 meter 

        Kinderen moeten geen mondmasker dragen. Indien ouders dat toch wensen kunnen ze dit laten  
        weten aan de juf of meester. 
 
Deze fase is een laatste fase en zal lopen tot einde schooljaar (dinsdag 30 juni—12 uur),  
onder voorbehoud van wijzigingen bij opflakkering van het virus. 
 

 

PRAKTISCHE AFSPRAKEN  

vanaf maandag 8 juni 
 

 

Belangrijke wijzigingen noodopvang 
De groepen van de klassen en de kinderen die overdag enkel in de noodopvang zitten zullen de ganse dag 

gescheiden zijn. De kinderen van de opvang vormen elke dag een bubbel op zichzelf. 

Kinderen van de noodopvang  

 komen binnen langs ingang 4 (zoals voorheen) aan de kleuterschool 

 komen altijd aan VOOR 8u20 

 tussen 8u20 en 9u15 kunnen GEEN kinderen aankomen in de noodopvang. De poort wordt dan  

gebruikt voor de klasgroepen en ook dan mogen bubbels niet gemengd worden!  

 kinderen die na 9u30 aankomen dienen zich voortaan te melden aan de voordeur van het schoolhuis 

 

Toegang tot de school voor ouders 
Hier kunnen we kort zijn… ouders mogen de schoolterreinen en lokalen NIET betreden.  

Ouders die hun kind ‘s morgens naar school brengen en/of ophalen bij het einde van de lessen dienen  

volgende afspraken na te komen;  

 een mondmasker dragen van zodra ze de school naderen 

 de afstand van 1.5 meter respecteren tov kinderen, leerkrachten en andere ouders 

 meteen door te gaan als hun kind via één van de poorten de school betreedt zodat de toegang vrij is 

voor de volgende groep 
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Op de regel dat ouders de school niet meer binnen mogen zal als de enige uitzondering zijn “een ouderge-

sprek op uitnodiging van de school in het zorglokaal”. Hierbij zullen opnieuw strikte veiligheidsregels gehan-

teerd worden;  

 er komen niet meer mensen naar het overleg dan uitgenodigd! 

 kinderen die nog thuis zijn mogen niet meekomen 

 wachten aan de poort aan de turnzaal op het afgesproken uur (niet vroeger, niet later) 

 iemand van het team zal de ouders binnen laten 

 ouders dragen een mondmasker bij het betreden van de school 

 in het zorglokaal zal een opstelling zijn waarbij de afstand van 1.5m gerespecteerd wordt  

 tijdens het overleg zullen de ouders een veiligheidsmasker ter beschikking krijgen van de school. Na het 

overleg wordt dit ontsmet 

 na elk ouderoverleg zal het lokaal ontsmet worden 
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Instructies voor alle kinderen 

 
 vanaf de poort is er enkel toegang voor de kinderen (afspraken ouders zie hierboven) 

 elke klas heeft een eigen toegangspoort en ook een poort langs waar ze de school verlaten 

 kinderen die met de fiets zijn zullen hun fiets stallen in de zone die voor hun klas voorzien is. Als hun 

fiets gestald is gaan ze meteen naar de klas 

 kinderen die te voet zijn gaan meteen naar de klas waar ze verwacht worden. Vanaf nu is dit terug hun 

oude vertrouwde klaslokaal 

 bij het binnenkomen van de klas wassen de kinderen meteen hun handen met water en zeep 

 in de klas 

 - eigen vaste plaats  

 - boekentas langs de bank bijhouden 

 - jas op de stoel in de klas hangen 

 - eigen schrijfgerief, kleurpotloden, boeken, schriften, ... bij. Er zal geen materiaal van de klas  

                 uitgedeeld worden. Reden: alle materiaal dat gebruikt wordt moet steeds ontsmet worden en 

                 daarmee gaat te veel onderwijstijd verloren. 

 als er een ganse dag les is mag ‘s middags NIEMAND naar huis. Alle kinderen blijven ineten, tenzij er 

maar een halve dag les is.  

Meebrengen: boterhammen, een tussendoortje en voldoende drank. Er zal niemand op school water 

aan de kraantjes mogen nemen , deze dienen enkel om handen te wassen. 
 elke dag brengen de kinderen een zakje mee waar ze hun eigen afval een ganse dag in verzamelen. Dit 

zakje moet bij het einde van de lessen mee naar huis genomen worden. 
 elke klasgroep vormt een zogezegde “bubbel”. In deze bubbel zullen de kinderen gedurende deze fase 

samen blijven, zowel in de klas als op de speelplaats 
 De speelplaatsen zijn vanaf nu bewegingszones per bubbel. We hebben er 10 vanaf maandag;   

 - de speelplaats van de lagere school werd in 4 gedeeld 

 - de tussenspeelplaats blijft één ruimte omdat daar ook de lessen LO gegeven worden   

 - de speelplaats  van de kleuterschool werd in 3 zones verdeeld (eentje voor de noodopvang en 2  

     voor de kleuters) 

 - de zandbakken vormen aparte speelruimtes voor de kleuters en de noodopvang (we werkten een  

            systeem met beurtrol uit) 

 op de speelplaats kan gespeeld worden per bubbel. De bubbels blijven door nadarhekken van elkaar 1.5 

meter gescheiden (cf. de richtlijnen).  
 toiletbezoek beperken we zo veel mogelijk tot de speeltijden 
 onder de middag heeft elke klas een half uurtje vrij, incl. het in de klas eten. Meer is niet mogelijk omdat 

lesgeven prioritair is en we gezien de infrastructuur niet meer mogelijkheden hebben omdat er elke dag 

15 aparte bubbels aanwezig zijn.  
 op de grote speelplaats staat buiten een wasstraat. Dit is een mobiel systeem waar 6 kinderen tegelijk 

hun handen kunnen wassen. Hierdoor kunnen meer kinderen tegelijk naar toilet gaan (daar moeten we 

het kruisen van groepen voorkomen)  
 na elk toiletbezoek en bij aankomst in de klas zullen altijd de handen gewassen en/of ontsmet worden 

(onder strenge afspraken dit laatste wat betreft veilig gebruik van het product) 
 alle kinderen krijgen 45 minuten LO per week. Hiervoor worden activiteiten uitgezocht waarbij contact 

nog vermeden wordt en de kinderen kleden zich niet om. EXTRA: turnpantoffels meebrengen en op 

school laten in een zak in de gang 








