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Uitbreiding heropstart scholen 
De afgelopen dagen hebben we, naar aanleiding van de nieuwe richtlijnen, 
ons schooleigen draaiboek en risicoanalyse geactualiseerd.  
Onze belangrijkste doelstellingen? Al onze leerlingen dit schooljaar nog terug 
naar school laten komen. We hebben ervoor gekozen om voor de volgende 
fase van de heropstart verder te bouwen op onze aanpak in de eerste fase.  
 

Het voorstel om al onze leerlingen terug te verwelkomen is ambitieus en 
vraagt een inspanning van ieder van ons. We beseffen dat we het ouders niet 
gemakkelijk maken wat betreft organisatie. Ondanks deze omstandigheden 
hopen we hier samen uit te geraken. We kijken er ontzettend naar uit om 
alle kinderen terug te zien!  
 
Veiligheid als basisvoorwaarde  
De veiligheid van alle leerlingen en ons personeel blijft een basisvoorwaarde. 
De maatregelen die we getroffen hebben in de eerste fase blijven behouden. 
Aan elke ingang is er een wasinrichting voorzien zodat kinderen hun handen 
kunnen wassen alvorens het schoolgebouw te betreden. We zetten in op 
extra handhygiëne. Leerkrachten zijn voorzien van beschermingsmiddelen 
zoals handschoenen, gezichtsbescherming en mondmasker.  
  
Terug naar school 
Vanaf dinsdag 2 juni kunnen onze kleuters van de eerste en tweede kleuterklas op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag telkens in de voormiddag terug naar school.  
Aangezien we de kinderen van de derde kleuterklas goed willen voorbereiden op de overstap naar de lagere 
school voorzien we voor hen vier volledige dagen (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag).  
Door de omstandigheden is deze communicatie wat laat. Mocht het voor ouders organisatorisch niet haalbaar 
zijn om hun kleuter volgende week naar school te brengen, hebben we hiervoor begrip. Natuurlijk hopen we de 
kleuters zo snel mogelijk terug te zien.  
 

Voor de lagere school werden de eerder gecommuniceerde richtlijnen gewijzigd. De kinderen van het 3de, 4de 
en 5de leerjaar moeten hierdoor helaas nog enkele dagen langer thuisblijven. Vanaf vrijdag 5 juni kunnen we 
alle kinderen van de lagere school opnieuw verwelkomen in hun vertrouwde omgeving. De klassen moeten niet 
langer gesplitst worden en alle kinderen zitten terug in de eigen klas bij hun eigen juf of meester. Het nieuwe 
scenario voor de lagere school gaat in vanaf die dag. De lessen gaan door op maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag.   
 

De zorgleerkrachten van zowel de kleuter- als de lagere school zijn beschikbaar om extra ondersteuning voor 
zowel de leerlingen als de leerkrachten te bieden. In de lagere school voorzien de leerkrachten lichamelijke 
opvoeding een bewegingsaanbod tijdens de speeltijden.  
 

In functie van de veiligheid van onze leerlingen voorzien we in alternerende vertrek-, aankomst- en speeltijden. 
Op die manier kunnen we drukte aan de schoolpoort, toiletten en wasvoorzieningen vermijden en blijven de 
klasgroepen strikt van elkaar gescheiden.  
We verwachten van kinderen en ouders stiptheid wat betreft de aankomst- en vertrektijden. Ook vragen we 
ouders om een mondmasker te dragen bij het ophalen en brengen van de leerlingen.  
 

De verschillende leerjaren worden via een apart draaiboek verder op de hoogte gebracht van alle belangrijke, 
praktische en concrete informatie. Deze draaiboeken zullen in de loop van de komende dagen gepost worden 
op de klaskanalen in Gimme.  
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Verschillende zones  
In ons plan van aanpak zijn verschillende zones voorzien. Deze leerlingen in de verschillende zones komen niet 
met elkaar in contact. Op die manier blijven alle contactbubbels strikt gescheiden.  
 
Zone 1  
Deze zone omvat de klaslokalen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar. De toegang tot deze zone verloopt via de poort 
van de Markwijk of aan de kant van het smalle gangetje. De leerlingen maken gebruik van het sanitair op de 
grote speelplaats. De speelplaats zal verdeeld worden in twee verschillende zones. Op die manier kunnen twee 
klasbubbels op hetzelfde moment buiten spelen.  
 

  

   
 

Zone 2  
In deze zone verwelkomen we de leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar. Zij betreden de school via de ingang 
aan de sportspeelplaats. Via de inkomhal of via de brandtrap aan de achterzijde van de turnzaal krijgen ze 
toegang tot de klassen. Deze leerlingen maken gebruik van het sanitairblok op de eerste verdieping en het 
sanitair van de turnzaal. Zij beschikken over de speelzone op de sportspeelplaats.  
 

   

   
 

Zone 3  
Op woensdag in de voormiddag blijven we noodopvang voorzien voor kinderen van de lagere school. De 
toegang verloopt via de inkom aan de achterzijde (koffieschool). De leerlingen maken gebruik van het sanitair 
van de zaal. De buiten(speel)zone is voorzien op de parking.  
 
Zone 4  
Onze vestiging in de Schoolstraat blijft voorbehouden voor onze kleuters. We voorzien toegang via de poort in 
de Schoolstraat alsook via onze poort aan de achterzijde van het gebouw (naast de lokalen van KSA en OKRA). 
In de voormiddag gaan alle klasjes open. In de namiddag blijven enkel de kleuters van de derde kleuterklas op 
school en voorzien we noodopvang.  
 

We vragen ouders om kleuters naar school te brengen op de voorziene momenten. Vooral voor de kleuters van 
de 3de kleuterklas is aanwezigheid heel belangrijk. We willen de kinderen van de derde kleuterklas graag goed 
voorbereiden op de overstap naar de lagere school.  

Ingang smalle gangetje Speelplaats Ingang Markwijk 

Ingang sportspeelplaats Brandtrap Speelplaats 
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Gezien de vele maatregelen zal een voormiddag in onze school er helemaal anders uitzien. Heel wat kleuters 
zullen (voor een korte periode) opnieuw moeten wennen aan deze nieuwe werking. We adviseren ouders van 
instappers dan ook om hun kleuter in september te laten instappen. 
 

   

   
 

Noodopvang  
Voor kleuters van de 1ste en 2de kleuterklas is er noodopvang voorzien in de namiddag op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag. Ook op woensdag in de voormiddag kunnen kleuters hier terecht.  
 

De noodopvang blijft een hekel punt in het scenario dat we hebben uitgewerkt. We willen daarom nogmaals 
uitdrukkelijk aanhalen dat ons plan van aanpak enkel kan slagen indien alle ouders hiervoor een inspanning 
leveren. Ook grootouders die tot de persoonlijke contactbubbel behoren en niet tot de risicogroep behoren 
mogen kinderen opvangen.  
 

We merken de laatste dagen een stijging in het aantal aanwezige leerlingen in de opvang. Indien dit aantal 
verder omhoog gaat, zijn we genoodzaakt om onze organisatie opnieuw te herbekijken. Wellicht zullen 
bepaalde kinderen op dat moment niet langer naar school kunnen komen.  
 

Tot op heden is de opvang steeds haalbaar gebleven. Dit is enkel mogelijk dankzij de inspanning van ouders. 
We zijn jullie daar enorm dankbaar voor. In het belang van al onze leerlingen vragen we jullie om dit verder te 
blijven volhouden. We hopen ook in de komende weken te kunnen blijven rekenen op jullie hulp.  
 

Een aantal aandachtspunten: 

▪ We voorzien noodopvang voor de kleuter- en lagere school op woensdag tussen 8.25 en 12.15 uur.  
▪ Voor kleuters is er noodopvang op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 12.15 en 15.15 uur.  
▪ We vragen kinderen van de lagere school die gebruik maken van de noodopvang om oefenmateriaal 

(leesboek,…) en spelmateriaal mee te brengen waarmee ze individueel aan de slag kunnen.  
▪ Ferm Kinderopvang blijft de voor- en naschoolse opvang op zich nemen. Inschrijven is hiervoor 

verplicht. 
 

Belangrijke afspraken 

De veiligheid van onze leerlingensoneel is een absolute basisvoorwaarde bij de heropstart. Alle voorwaarden 
rond veiligheid dienen nageleefd te worden. We ambiëren een zo veilig mogelijke schoolomgeving, waarbij we 
het risico op besmetting maximaal proberen in te dijken. Enkele belangrijke afspraken op een rijtje:  

▪ Zieke kinderen en zieke personeelsleden blijven thuis. Ook leerlingen die tot een risicogroep behoren 
(bv. omwille van hun gezondheid) blijven thuis. We volgen hiervoor steeds het advies van de huisarts. 

▪ Leerlingen met een mogelijk of bevestigd geval van corona in het gezin mogen niet naar school komen.  
▪ Bij vermoeden van ziekte nemen we de temperatuur van de leerling. Kinderen met een verhoogde 

temperatuur (37,7° gemeten op de thermometer van de school) worden naar huis gestuurd.  
▪ Wie ziek wordt op school, wordt in afzondering gezet, gaat naar huis en laat zich testen bij de huisarts 

of in een triagecentrum. We volgen in dergelijke gevallen het advies van de huisarts en het CLB.  
▪ In de schoolgebouwen is het onze taak om de veiligheid te garanderen. We vragen ouders om hun 

verantwoordelijkheid te nemen bij het brengen/ophalen van de leerlingen en de maatregelen 
betreffende social distancing na te leven.   

▪ We proberen ervoor te zorgen dat zo weinig mogelijk externen ons schoolgebouw betreden. Toch 
willen we benadrukken dat we voor jullie blijven klaarstaan. Aarzel niet om ons te contacteren!  

Ingang Schoolstraat Speelplaats Ingang speelweide 
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Groeiwijzers en oudercontacten 

Bij de invulling van onze groeiwijzers vertrekken we steeds vanuit het kind. Ook in deze periode blijven we 

trouw aan onze visie. Op dit ogenblik is het niet altijd even duidelijk hoe kinderen thuis werken of gewerkt 

hebben. Elke thuissituatie is anders. Hierdoor krijgen niet alle kinderen dezelfde opvolging en begeleiding. 

Uiteraard hebben we hier alle begrip voor.  

We hebben er daarom voor gekozen om de groeiwijzer in deze laatste periode niet of slechts in zeer beperkte 

mate aan te vullen. De komende weken ligt onze focus volledig op onze leerlingen. We onderzoeken de nieuwe 

beginsituatie en bieden een passende opvolging en begeleiding.  
 

Zoals steeds vinden we het belangrijk om hierover in gesprek te gaan met ouders. Om die reden voorzien we in 

de komende weken een oudercontact met een dubbel doel. We zijn er namelijk van overtuigd dat ouders, die 

de afgelopen weken intens hebben samengewerkt en samengeleefd met hun kinderen, ons heel wat 

belangrijke informatie kunnen geven. Daarnaast geven we graag mee hoe we de opstart van uw kind op school 

hebben ervaren, waar uw kind staat, hoe we de verdere opvolging zien,…  
 

In de lagere school kiezen we voor een videogesprek met ouders in de week van 15 of 22 juni. De 

klasleerkrachten zullen per mail een voorstel doen voor een datum en tijdstip. De groeiwijzers van leerlingen 

worden de laatste dag van het schooljaar in de boekentas mee naar huis gegeven.  
 

De kleuterjuffen komen de groeiwijzers persoonlijk afgeven en brengen een bezoekje aan de voordeur. Ook dit 

zal doorgaan in de week van 15 of 22 juni.  

 

Een veilige schoolomgeving 

Graag geven we ook enkele belangrijke afspraken mee i.v.m. onze schoolomgeving. Heel wat kinderen zullen 

de komende weken alleen met de fiets of te voet naar school komen. We willen een veilige schoolomgeving 

bieden voor al onze leerlingen. Ook hiervoor vragen we medewerking van alle (groot)ouders.  

De Schoolstraat blijft een School-straten. We hopen dat jullie, in het belang van onze leerlingen, ook in deze 

bijzondere tijden rekening houden met de geldende afspraken. Dit wil zeggen dat (groot)ouders de 

Schoolstraat niet inrijden met de wagen voor het ophalen en afhalen van de kleuters. Ook in de Witherenweg 

willen we auto’s vermijden. Deze straat blijft voorbehouden voor fietsers, voetgangers en bewoners.   

Alvast bedankt voor jullie medewerking! 

 

 

We zijn jullie enorm dankbaar voor alle inspanningen die geleverd werden tijdens de afgelopen periode. 
Hopelijk slagen we er samen in om ook de laatste weken van het schooljaar vlot te laten verlopen.   

We kijken er enorm naar uit om alle kinderen terug te zien! 
Een dikke pluim en warme knuffel voor jullie inzet! 


