Onze school herstart. Wat betekent dat voor jou en je kind?
Kaprijke, 29 mei 2020
Beste ouder(s)
Onze school kan, op de door de regering vastgelegde data, veilig herstarten.
Op dinsdag 2 juni starten alle klassen van de kleuterschool voltijds op.
Op vrijdag 5 juni starten alle klassen van de lagere school voltijds op.
Hoe houden we de school veilig?
De veiligheid van onze leerlingen en ons personeel is het belangrijkste. Door
een combinatie van maatregelen zorgen we voor een zo veilig mogelijke
schoolomgeving.
 Vaste klassen (contactbubbels): we gaan terug naar ons
oorspronkelijke klassen van voor de corona. Elke klas wordt een
contactbubbel. De leerlingen krijgen een vaste plaats in een vast
lokaal. De verschillende klassen hebben geen contact met elkaar.
 Aparte speeltijden en lunchpauzes: de leerlingen gaan niet allemaal
samen lunchen of spelen op de speelplaats. Zo vermijden we contact
tussen de verschillende groepen.
o De leerlingen, die op school blijven eten, eten in de klas met de
klasleerkracht.
o De speelplaatsen zijn opgesplitst in aparte zones zodat elke klas
een aparte speelruimte heeft.
 Afstand houden (1,5 meter): de leerkrachten en leerlingen houden
voldoende afstand van elkaar. In de klas, de gangen en op de
speelplaats.
 Mondmaskers: de leerlingen dragen geen mondmasker.
De leerkrachten van de kleuterschool dragen enkel een mondmasker in
contact met de ouders, de collega’s en andere volwassenen.
De leerkrachten van de lagere school dragen een mondmasker en een
faceshield in contact met de leerlingen, de ouders, de collega’s en
andere volwassenen.
 Netheid: leerkrachten en leerlingen kunnen vaak hun handen wassen
of ontsmetten met handgel. De lokalen worden regelmatig verlucht. De
klaslokalen worden dagelijks grondig schoongemaakt.
Hoe werk je als ouder mee aan veiligheid op school?
 Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt.
 Zet je kind af of haal het op aan de ingang of uitgang van de school.
 Kom niet op het terrein van de school: niet in de gangen, niet in de
klas en niet op de speelplaats.
 Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.
 Blijf niet praten aan de ingang of uitgang.
 Wil je praten met iemand van het schoolteam. Maak dan een afspraak
via telefoon of via mail.

Welke zijn de in- en uitgangen van de school
Om de school volledig te kunnen opstarten gebruiken we extra locaties van de
gemeente Kaprijke (SOCK en lokaal naast buitenschoolse opvang).
Welke klassen
Onthaalklas en 1K
2K en 3K
1L, 2LA en 2LB
6L
3L
4L en 5L

Locatie
Kleuterschool
Kleuterschool
Lagere school
Lagere school
Lokaal naast buitenschoolse
opvang
SOCK

In- en uitgangen
Parking kleuterschool
Hekje kleuterschool
Hek aan speelplaats
Hek aan sporthal
Zuidstraat 23
Voorstraat

De schoolpoorten/ingangen gaan open om 8.15 u., ’s middags om 13.20 u.
Als de leerlingen aankomen op school (van thuis of van de gemeentelijke
opvang) is er geen speeltijd. De leerlingen gaan onmiddellijk naar hun klas waar
ze de handen wassen en op een vaste plaats gaan zitten.
We vragen je uitdrukkelijk je kind(eren) af te zetten aan de juiste ingang.
Heb je bijvoorbeeld een kind in de kleuterschool, 1L en 4L, dan zet je elk van die
kinderen af aan de juiste ingang;
De school is ’s middags uit om 11.40 u., ’s namiddags om 15.40 u.
We vragen je je kind(eren) op te halen aan de juiste uitgang.
Wat met maaltijden en drankjes op school?
Er worden zo weinig mogelijk leveringen gedaan op school, dus worden er ook
geen maaltijden en drankjes voorzien vanuit de school:
 de leerlingen brengen een hervulbare drinkfles met water mee;
 de leerlingen die blijven eten op school brengen hun lunchpakket mee. Zij
eten in hun klas op hun vaste plaats onder toezicht van de leerkracht.
De middagpauze duurt ongeveer anderhalf uur. Voor sommige (vooral jonge)
kinderen kan dit lang zijn en kan het deugd doen thuis een rustpauze te nemen.
Wat als je kind ziek is?
 Zieke kinderen moeten thuisblijven.
 Is iemand van je gezin mogelijk besmet met corona of heeft iemand
van je gezin corona? Dan moet je kind 14 dagen thuisblijven. Meer
informatie over de procedure: https://covid19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID19_procedure_contact_NL.pdf
 Behoort je kind tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte
immuniteit? Dan beslist de behandelende dokter of je kind de lessen op
school kan volgen of verder thuis blijft leren.
 Behoort iemand van je gezin tot de risicogroep bijvoorbeeld door een
afgezwakte immuniteit? Dan mag je kind de lessen op school volgen.
Tenzij de behandelende arts anders oordeelt.
 Wordt je kind ziek op school? Dan zetten we het in een apart lokaal.
We vragen je dan om je kind af te halen. Neem daarna telefonisch
contact op met de huisarts. Die zal beslissen of je kind moet getest
worden.

Wat gebeurt er als een personeelslid of kind op school besmet is met
corona?
 De besmette persoon krijgt de nodige verzorging.
 Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) doet een
contactonderzoek en neemt de gepaste maatregelen.
 Het CLB onderzoekt met wie de besmette persoon contact had. Hoe
lang en hoe intens was het contact? Dat bepaalt of het om een hoog
risico contact of laag risico contact gaat.
 Is je kind een hoog risico contact van de besmette persoon? Dan moet
je kind 14 dagen thuisblijven. Neem twee keer per dag de temperatuur
van je kind. Krijgt je kind ziektesymptomen dan moet je de huisarts
telefonisch contacteren.
 Is je kind een laag risico contact van de besmette persoon? Dan mag je
kind naar school blijven gaan. Laat je kind buitenshuis een stoffen
mondmasker dragen. Je kind moet ook 1,5 meter afstand houden van
andere personen. Beperk extra sociale contacten en verplaatsingen.
Krijgt je kind ziektesymptomen dan moet je de huisarts telefonisch
contacteren.
 Word je niet gecontacteerd door het CLB? Dan mag je kind verder naar
school blijven gaan.
 Een personeelslid dat ziek wordt op school, vragen we om naar huis te
gaan en om de huisarts telefonisch te contacteren.
Wat leren de leerlingen? En hoe gaan we hen opvolgen?
 We beperken ons tot de essentiële onderwijsdoelen. We zorgen voor
een evenwichtig en afwisselend vakkenpakket.
 Leerlingen mogen niet overbelast worden. Daar zorgen de leerkrachten
voor. Ze zorgen voor een evenwicht tussen lessen op school en taken
en oefeningen thuis.
 Uitstappen en sportdagen gaan niet meer door dit schooljaar. Zo
hebben de leerlingen meer tijd om te leren en te oefenen.
 Iedereen krijgt een eerlijke evaluatie. We geven alle leerlingen alle
kansen om te bewijzen wat ze kunnen.
 Door een voltijdse heropstart hopen we het schooljaar op een mooie
manier te kunnen afsluiten.
Hoe bereid je als ouder je kind voor?
 Praat met je kind. Stel het gerust dat het weer veilig naar school kan.
 Bereid je kind voor: via welke weg gaat je kind naar school, leg uit
waarom veel mensen een mondmasker dragen, …
 Is het moeilijk om opnieuw naar school te gaan? Neem contact op met
de klasleraar, zorgcoördinator of directie. Samen kunnen we
oplossingen bespreken.
Samen gaan we voor een volledige herstart en een mooie afsluiter
van het schooljaar.
Bedankt voor alles wat je de voorbije lange periode deed om jouw kind
betrokken te houden op de school en het zoveel mogelijk te begeleiden bij het
schoolwerk. We beseffen heel goed dat dit geen eenvoudige klus was.

Hoe langer de schorsing van de lessen duurde, hoe bezorgder we werden in
de schoolse ontwikkeling van ons leerlingen en hoe meer we onze leerlingen
misten.
We hebben er ons dan ook achter gezet om een volledige opstart te kunnen
organiseren.
We hopen dit zonder tegenslagen te kunnen garanderen tot einde schooljaar.
Bedankt om de maatregelen te volgen.
Bedankt voor de goede samenwerking!
Vriendelijke groeten
Sandra De Buck
Directeur

