
 

 

Organisatie effectieve herstart op onze school. 

Kaprijke, 10 mei 2020 

Beste ouders 

 

We zijn heel blij opnieuw te kunnen opstarten met de leerlingen van het 

eerste, tweede en zesde leerjaar. Maar tegelijkertijd vinden we het 

jammer dat we de kleuters en de leerlingen van het derde, vierde en 

vijfde leerjaar (nog) niet mogen verwelkomen. 

 

We hebben goede moed dat we met een degelijke organisatie en een 

goede samenwerking met jullie de herstart én de opvang op school 

kunnen doen slagen. We gaan er samen voor! 

In de algemene brief vinden jullie algemene richtlijnen, die voor elke 

school gelden. 

In deze extra brief geven we jullie praktische informatie over hoe de 

heropstart en de opvang op onze school georganiseerd worden. 

We vragen jullie beide brieven heel goed door te nemen.  

De maatregelen voor de nieuwe klassen die opstarten, zijn ook van 

toepassing in de opvang op school. 

Organisatie van de contactbubbels 

We werken met 4 zones: 

 een zone voor het eerste en tweede leerjaar (met gescheiden 

speelplaats); 

 een zone voor het zesde leerjaar; 

 een zone voor de opvang van het derde, vierde en vijfde leerjaar; 

 een zone voor de opvang van de kleuters. 

Ingangen van de zones: 

 de leerlingen van het eerste en tweede leerjaar komen binnen langs 

het groot hek op de speelplaats: d.m.v. nadars worden zij naar hun 

klas geleid; 

 de leerlingen van het zesde leerjaar komen binnen langs het hek 

aan de sporthal; 

 de leerlingen van het derde, vierde en vijfde leerjaar krijgen een 

aparte locatie. Zij worden opgevangen in een groot lokaal naast de 

gemeentelijke opvang. De ingang van die locatie is Zuidstraat 23. 

 de leerlingen van de kleuterschool komen langs het hekje van de 

kleuterschool. 



Aankomen op school: 

 de schoolpoorten 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: 

o 1.5 meter afstand te bewaren aan de schoolpoort en niet aan 

de schoolpoort te blijven staan; 

o je kind(eren) af te zetten aan de juiste schoolpoort. Heb je 

bijvoorbeeld een kind in de kleuterschool, 1L en 3L, dan zet je 

elk van die kinderen af aan de juiste schoolpoort; 

o het schoolterrein niet te betreden. 

Afhalen op school: 

 de school is ’s middags uit om 11.40 u., ’s namiddags om 15.40 u. 

 we vragen je: 

o 1.5 meter afstand te bewaren aan de schoolpoort en niet aan 

de schoolpoort te blijven staan; 

o je kind(eren) op te halen aan de juiste schoolpoort; 

o het schoolterrein niet te betreden; 

o bij vroegtijdig afhalen van jouw kind(eren) in de opvang: 

telefoneer naar de school als je aan de schoolpoort staat. Wij 

brengen jouw kind(eren) tot aan de schoolpoort. 

Opdelen in groepen: 

 het eerste leerjaar wordt opgesplitst in twee groepen; 

 het tweede leerjaar wordt opgesplitst in drie groepen; 

 de indeling van de groepen in het eerste en tweede leerjaar en 

wie aan welke groep lesgeeft wordt later aan de respectievelijke 

klassen meegedeeld. 

 het zesde leerjaar wordt opgesplitst in twee groepen: de lokalen 

voor de beide groepen palen met een tussendeur aan elkaar 

waardoor meester Sven aan beide groepen les kan geven. Er wordt 

een vaste leerkracht ingeschakeld om mee toezicht te houden in de 

klas. 

 in de opvang worden groepen van max. 14 leerlingen gevormd. 

 de verdeling in groepen in de opvang kunnen we niet meedelen 

omdat dit afhangt van het aantal leerlingen dat naar de opvang 

komt. 

Hygiëne: 

 er zijn veel wastafels op school waardoor we de leerlingen 

regelmatig de handen kunnen laten wassen: 

o zeker altijd bij het binnenkomen van de klas; 

o zeker altijd voor het eten; 



 elke groep beschikt over verschillende wastafels, we wijzen de 

leerlingen in kleine groepjes aan vaste wastafels toe; 

 laat jouw kinderen zeker de handen wassen als ze thuiskomen van 

school. 

Maaltijden en drankjes 

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/opvanglokaal op hun vaste plaats onder 

toezicht van de leerkracht 

Vrijdag 15 mei is een testdag. 

Op die dag komt ook het zesde leerjaar een ganse dag naar school. 

We hebben geopteerd om de klassen die mogen heropstarten, de 

maximale onderwijstijd op school aan te bieden. De werking zal 

regelmatig geëvalueerd worden. Mocht blijken dat, bijvoorbeeld door een 

te sterk stijgend aantal leerlingen in de opvang, dit plan niet houdbaar is 

en er eventueel wat moet teruggeschroefd worden, dan communiceren we 

hier over. 

Bedankt om bovenstaande maatregelen goed op te volgen. 

Bedankt om jouw kind(eren) te blijven ondersteunen bij het schoolwerk 

thuis. We onderschatten dit niet. 

 

Vriendelijke groeten 

 

Sandra De Buck 

Directeur 

 

 

 

 


