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Beste ouders  

16 maart 2020: Scholen sluiten en organiseren enkel noodopvang voor ouders werkend in de essentiële 

sectoren. Afstandsleren wordt opgestart voor reeds onderwezen leerstof. 

Paasvakantie: Onze school blijft noodopvang organiseren 

20 april: Preteaching voor nieuwe leerstof, alle scholen schakelen naar een hoger level waarbij 

noodopvang en afstandsleren voor nieuwe leerstof worden  gecombineerd. 

15 mei: Gedeeltelijke heropening van bepaalde lagere klassen (1+2+6L): contactonderwijs – 

afstandsleren – noodopvang worden gecombineerd. 

22 mei: Onderwijskabinet beslist om alle leerlingen de kans te geven naar school te gaan. Minister 

Weyts en de onderwijstop verkondigen bijna euforisch het goede nieuws. Directies en leerkrachten 

nemen kennis van deze good newsshow. Het is (te) kort dag om dit georganiseerd te krijgen. 

25 mei: De media brengen verslag uit van de eerste reacties vanuit de basisscholen. Teams gaan aan de 

slag om de nieuwe maatregelen te vertalen naar de schooleigen context. 

27 mei: Maatregelen worden verder versoepeld: Social distancing geldt niet langer. Het draaiboek 

wordt weer bijgestuurd; starten op 2 of 5 of 8 juni? 

 

Beste kinderen 

Wij zijn, net zoals jullie, blij dat jullie eindelijk én allemaal naar school kunnen terugkeren. Maar eerst 

moet alles veilig zijn: In onze klas houden we liefst afstand (ook al moet dat niet meer zo strikt), eten 

kunnen we niet met z’n allen in de refter, naar het toilet gaan kost wat meer tijd en onze handen 

wassen blijft héél belangrijk, maar kost ook tijd. Op de speelplaats spelen we enkel met onze 

klasvrienden en in een zone waar enkel jij en je klasvriendjes mogen spelen. 

Als het veilig en vlot verloopt, dan voelen we ons ook op ons gemak, jij én de juf of meester. En dan 

pas kunnen we terug leren en leuke dingen doen in de klas. Hoe we dit aanpakken, vraagt veel overleg 

en denkwerk door de directeur samen met de leerkrachten en het schoolbestuur (dit zijn mensen die 

mee verantwoordelijk zijn dat op school alles veilig verloopt). 

De onderwijsminister en de experten (dat zijn heel verstandige mensen zoals dokters en 

wetenschappers) vinden zelfs dat nu alle kleuters en leerlingen samen in hun klasje kunnen. Maar 22 of 

27 of 30 kleuters in één klasje vinden wij in deze coronatijden echt te veel (en anders ook). De juf kan 

dan niet goed voor alle kleuters zorgen, je kan en mag niet met alles spelen. In de lagere school kan nu 

iedereen naar de klas, maar we hebben ook veel leerkrachten nodig om de kinderen te begeleiden bij 

aankomst en vertrek, tijdens de speeltijden en de middagpauze én zo kan je juf en meester ook even op 

adem komen. 

Alle leerkrachten zijn dan in hun klas. Zo houden we geen leerkrachten meer over om kinderen die geen 

les hebben, op te vangen. Dat is een groot probleem… Maar dat lossen we op door elk kind 2 à 2,5 

dagen naar school te laten komen! 



Maar toch zijn we blij dat we vanaf dinsdag 2 juni onze kleuters terugzien en vanaf maandag 8 juni onze 

leerlingen van de lagere school. 

 

Beste ouders 

Hoe pakken we alles concreet aan vanaf  juni? 

Alle leerlingen en kleuters krijgen ca. twee dagen per week onderwijs op school. Wanneer de kinderen 

op school verwacht worden, kan er ook gebruik gemaakt worden van de voor- en naschoolse opvang op 

beide afdelingen (van 7u. ’s morgens en tot 17u30 in de namiddag; op woensdag tot 13u). Een klasdag 

is steeds een volledige klasdag. Peuters 1ste kleuterklas kunnen waar nodig en zinvol een halve dag 

komen. 

De noodopvang is er énkel waar ouders echt geen oplossing vinden voor de kinderen die geen les 

hebben. Leerkrachten zonder klasopdracht worden mee ingeschakeld in de klasondersteuning o.m. om  

klasstart, klaseinde, speeltijden en middagpauzes vlot, veilig en hygiënisch te laten verlopen. 

Grootouders die deel uitmaken van de gezinsbubbel (van 4 personen) en die op basis van leeftijd (<65jr) 

mogen en in (goede) gezondheid verkeren, kunnen nu al mee instaan voor de opvang van hun 

kleinkinderen. Indien de noodopvang te omvangrijk zou worden, dreigen we te moeten snoeien in het 

aantal lesdagen! We verwachten de kinderen dus als ze les hebben; als ze geen les hebben hopen we 

en dringen we erop aan dat u zelf een oplossing vindt. Waar dit écht onmogelijk is, is er een beperkte 

noodopvang voorzien voor kleuters en leerlingen lager. 

Onze kinderen nemen hun eigen lunchpakket mee en hun eigen drankje. De leerlingen eten (verplicht) 

op school (korte middagpauze, geen personenstroom ’s middags). 

Kleuteronderwijs 

We heropenen beide kleuterafdelingen vanaf dinsdag 2 juni: Botermelkstraat én Zevekoot. Elke 

kleuterklas wordt in 2 groepen verdeeld. Elke kleuter kan twee à 2,5 dagen naar school komen. Via de 

klasleerkracht verneemt u wie op welke dagen welkom is: groep 1 op maandag + dinsdag; groep 2 op 

donderdag en vrijdag.  We opteren voor 2 opeenvolgende dagen opdat de kleuter kan gewennen. Op 

woensdag komen de kleuters op veertiendaagse basis. 

De klasdag begint om 8u50 en eindigt om 15u20, op woensdag om 12u15. 

Op de hoofdschool brengt u uw kind tot het nadarhek, waar een leerkracht uw kind graag van u 

overneemt. Op het einde van de klasdag stellen de (groot)ouders die kleuters ophalen zich links op de 

voetgangersoprit op en houden veilige afstand van elkaar. Op teken van de toezichthoudende 

leerkracht betreedt de ouder dan de speelplaats tot de zone (onder het groot afdak aan het 

kleutergebouw) waar uw kleuter wacht. U neemt uw kind mee en via de fietsoprit verlaat u de school. 

Respecteer steeds de social distancing! Wie de school betreedt, draagt een mondmasker. 

Op de Zevekootafdeling brengt u uw kind tot aan het hekken waar een leerkracht uw kind verder 

begeleidt. Op het einde van de klasdag worden de kinderen door de leerkracht tot aan het hekken 

gebracht. De school binnengaan is dus niet nodig. 

 

Lager onderwijs 

Het 1ste, 3de en 5de leerjaar krijgen les op maandag + donderdag; het 2de, 4de en 6de leerjaar op dinsdag + 

vrijdag. Woensdag is er om beurten les. We opteren voor een spreiding van de klasdagen om bepaalde 



instructies te geven, opdat het afstandsleren thuis vlotter kan verlopen. Uiteraard besteden we de 

meeste onderwijstijd aan lessen die we nét niet via afstandsonderwijs goed kunnen geven. 

Beste ouders 

We beseffen dat we slechts deels de verwachtingen van de onderwijstop kunnen inlossen. Anderzijds 

geeft de minister ons de autonomie en het vertrouwen om de nieuwe maatregelen te vertalen naar een 

veilige en vertrouwensvolle context. Dit alles betrachtten we tot op heden en zullen we ook doen vanaf  

juni. We vragen opnieuw ook veel van jullie flexibiliteit. Ik dank de vele ouders die onze aanpak 

waarderen en respecteren.  

Het motto veiligheid eerst, gevolgd door welbevinden van personeel en leerlingen om van daaruit 

kwaliteitsvol onderwijs te organiseren, blijven we aanhouden. 

 

Schematisch overzicht van onze organisatie van de klassen 

Week 2 juni:  

- kleuters op hun eigen afdeling naar hun klas voor 2 à 2,5 dagen; de klasgroep bestaat uit de 

helft van de kleuters (behalve 2KBA en 2KBB die als kleinste klasgroepen samen elk hun 2 à 

2,5d. les krijgen); dinsdag 2 + woensdag 3 juni (groep 1) en donderdag 4 + vrijdag 5 juni (groep 

2) 

- lager onderwijs: de huidige regeling loopt nog een week verder: 6de, 1ste en 2de leerjaar krijgen 

les, afstandsonderwijs voor 3de, 4de en 5de leerjaar. 

Week 8 juni 

- kleuters: maandag 8 + dinsdag 9 juni (groep 1)  

                 woensdag 10 + donderdag 11 + vrijdag 12 juni (groep 2) 

- lager onderwijs: les met de hele klasgroep  

maandag + donderdag voor 1+3+5L; dinsdag + vrijdag voor 2+4+6L; op woensdag afwisselend 

    maandag 8 + woensdag 10 + donderdag 11 juni: 1+3+5L 

    dinsdag 9 + vrijdag 12 juni: 2+4+6L 

 

Week 15 juni 

- kleuters: maandag 15 + dinsdag 16 juni + woensdag 17 juni (groep 1)  

                donderdag 18 + vrijdag 19 juni (groep 2) 

lager: maandag 15 + donderdag 18 juni: 1+3+5L 

           dinsdag 16 + woensdag 17 + vrijdag 19 juni: 2+4+6L 

week 22 juni 

- kleuters: maandag 22 + dinsdag 23 juni (groep 1)  

                 woensdag 24 + donderdag 25 + vrijdag 26 juni (groep 2) 

lager: maandag 22 + woensdag 24 + donderdag 25 juni: 1+3+5L 

           dinsdag 23 + vrijdag 26 juni: 2+4+6L 

maandag 29 en dinsdagvoormiddag 30 juni (tot 12u): 

We hopen dat de omstandigheden dan gunstig zijn om er samen een fijn einde schooljaar van te 

maken. 



 

Steven Verhofstadt 

Directeur 

 

NB Hierna vindt u een schematisch overzicht over de aankomsturen en -plaats, afhaaluren en -plaats  

 

Klas Aankomen  
 

Via … naar 
de klas 

lesaanvang Einde 
klasdag* 

afhaalpunt 

1L 8u10 Speelplaats  8u30 15u30 Op de speelplaats 
wachten de lln in hun 
zone; ouders komen tot 
aan het groen 
voetgangershek tot hun 
kind aansluit en verlaten 
de speelplaats via 
fietsershek. 

2L 8u10 Inkom 8u30 15u30 

3L 8u20 Speelplaats 8u40 15u40 

4L 8u20 Speelplaats 8u40 15u40 

5L 8u40 Inkom 9u 15u50 

6L 8u40 inkom 9u 15u50 

Noodopvang 
lager (refter) 

8u30 speelplaats 9u15 
Zelfstandig 
werk 

15u30 

Kleuters 
Botermelkstraat 

8u30 Speelplaats  
 

8u50 15u20 Kleuters onder het groot 
afdak, ouders halen daar 
hun kind op. 

Noodopvang 
kleuters Bot 

8u30 speelplaats 9u  15u20 

Zevekoot 8u30 speelplaats 8u40 15u30 Kleuters wachten in hun 
zone en worden via het 
klein poortje of groot hek 
meegegeven 

*Op woensdag eindigt de klasdag om 12u15. 

Voorschoolse opvang (7-8u) 

Afdeling Binnenkomen via aanmelding 

Botermelkstraat Inkom  Aanmelden (naam en klas) 
waarna kind de zaal zelfstandig 
binnengaat 

Zevekootstraat Via speelplaats tot voordeur 
zaal 

 

Naschoolse opvang (16-17u30) 

Afdeling Binnenkomen via aanmelding 

Botermelkstraat Speelplaats via 
voetgangersingang 

Na kennisgeving aan 
opvangdame van vertrek  

Zevekootstraat Aanmelden aan groen 
toegangspoortje 

 

Weekbriefje van week 2 juni 

- vertrouwde versie voor lager 

- voor kleuteronderwijs: enkel noodopvang*  en voor- en naschoolse opvang  

Weekbriefje van week 8 juni 

enkel noodopvang*  en voor- en naschoolse opvang 



Het weekbriefje invullen, niet via aparte mail aub 

 

*bij hoge uitzondering 


