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Beste ouders, 

Graag geven we wat extra info mee in verband met de heropstart van de school, enkel voor 
kinderen van het 1ste, 2de en 6de leerjaar. 

De eisen die de veiligheidsraad de scholen oplegt, zijn in die mate streng dat we verder aan het 
uitzoeken zijn of dit voor ons allemaal haalbaar is en hoe we dit concreet kunnen aanpakken. We 
moeten heel specifiek de contactbubbels bewaken, klassen splitsen in kleinere groepen, zorgen 
dat kinderen constant anderhalve meter van elkaar blijven, richtlijnen voor de hygiëne opvolgen en 
ondertussen lesgeven, werk voor de kinderen thuis voorzien, online lessen geven, kwetsbare 
kinderen opvangen en opvang op school voorzien.  

We zullen ons uiterste best doen om alles veilig te laten verlopen en rekenen daarvoor alvast op 
jouw medewerking. 

Les voor L1, L2 en L6 
 

Wat kunnen we al meegeven: 

- We starten vanaf vrijdag 15 mei met les voor 1ste, 2de en 6de leerjaar. 

- Het 1ste leerjaar komt 4 dagen naar school. De klas wordt verdeeld in 2 groepen en gebruikt 
daarbij de lokalen van het 1ste en 2de leerjaar. Juf Veerle krijgt hulp van co-teachers juf Tine en juf 
Greet. (meer info krijg je van juf Veerle) 

- Het 2de leerjaar komt  4 dagen naar school. De klas wordt verdeeld in 2 groepen en gebruikt 
daarbij het lokaal van het 3de leerjaar en het vergaderlokaal op de 1ste verdieping. Juf Ella krijgt 
hulp van co-teacher juf Lien (+ andere lkr lager). (meer info krijg je van juf Ella) 

- Voor 6de leerjaar splitsen we de 2 volle dagen in 4 halve dagen. De klas splitsen we in 2 
groepen. De ene groep komt in de voormiddag en de andere in de namiddag. Beide groepen 
komen bij juf Marieke die weer voltijds aan de slag gaat. (meer info krijg je van juf Marieke) 

- Op woensdag zal er geen les zijn, wel opvang. 

- Outdoorlessen zijn voor de ganse klas met aandacht voor de afstandsregel. We zetten uiteraard 
maximum in op buitenonderwijs. 

- In de klas moeten kinderen anderhalve meter van elkaar zitten en 4m² ruimte hebben per kind. 

- Wat het spelen betreft zullen de kinderen per contactbubbel op een andere speelplaats spelen en 
/ of op ander tijdstip. We hebben 4 contactbubbels: opvang / 1ste leerjaar / 2de leerjaar / 6de 
leerjaar. De bubbels worden uit elkaar gehouden. 

- Idem voor het middagpauze. 



- Er zal tijd uitgetrokken moeten worden om voor het binnengaan in de klas, bij het buitengaan, ... 
in te zetten op het wassen van de handen. 

- Mondmaskers zijn niet verplicht voor leerlingen van het basisonderwijs.  

- Het toekomen op school en afhalen na schooltijd zullen we verder uitwerken. Wachtende ouders 
zullen ook de afstand moeten bewaren. Het is nog altijd de doelstelling om geen ouders op school 
toe te laten. 

 

OPVANG tijdens de schooluren 
 

Het voorzien van opvang kan wel eens een probleem worden. Deze groep mag niet te groot 
worden.Ook hier gelden dezelfde veiligheidsregels en richtlijnen.  

Daarbij moet de kinderen nu opgevangen worden door een kleine groep leerkrachten (vooral de 
kleuterleerkrachten, want de leerkrachten lager moeten inspringen bij het ontdubbelen van de 
klassen) 

De kinderen in de opvang worden verdeeld in 3 groepen: jongste kleuters, oudste kleuters en 
lager. De max capaciteit is 14 per groep. Meer dan 3 groepen kunnen we niet inrichten, daar 
hebben we het personeel niet voor.  
 
Voor wie is de opvang? 
Vanaf 4 mei is de opvang voorzien voor de werkende ouders die geen andere oplossing vinden. 
Het is nog steeds de bedoeling zo weinig mogelijk kinderen te moeten opvangen zodat we 
veilig kunnen werken. 
We rekenen op jullie burgerzin en verantwoordelijkheid om deze regels na te leven. 
 
 
Concrete afspraken: 

- Verwittig per mail (info@debergop.be) of telefonisch (0495 45 71 02) als je gebruik wilt 
maken van de opvang, liefst 2 dagen op voorhand. Het is belangrijk voor ons om te 
weten hoeveel kinderen aanwezig zullen zijn.  

- De kinderen worden opgevangen aan de voordeur zodat zo weinig mogelijk mensen de 
school moeten betreden.  

- Zieke kinderen kunnen we helaas niet toelaten. 
- Er zijn geen warme maaltijden, dus een lunchpakket voorzien indien nodig aub. 
- De opvang is van 8 uur tot 16 uur; op vrijdag tot 15 uur. 
- Voor en na deze tijdstippen is er gemeentelijke opvang (zie verder) 
- Leerlingen van het lager brengen hun werkboeken mee en worden zelfstandig aan het 

werk gezet (net zoals thuis!) 
 
 

VOOR - en NASCHOOLSE OPVANG 
 
De gemeentelijke voor- en naschoolse opvang is zoals gewoonlijk: 

- van 7 uur tot 8 uur of 8.30 uur 
- van 16 uur tot 18.30 uur 
- betalend 
- bij  ons op school 

De toegang blijft via de grijze deur (dicht bij de postbus) 
 

mailto:info@debergop.be


 
 

Zeepflesjes verzamelen 
 

 
 
Dergelijke lege flesjes kunnen we goed gebruiken. Wij kopen zeep in grote hoeveelheden om te 
verdelen. Heb je een leeg flesje, dan mag je dat aan ons bezorgen ipv weg te gooien. 
 

 

Jouw medewerking is nodig! 
 

School lopen zal voor de kinderen vanaf 15 mei totaal anders zijn dan het was. We vragen dat 
jullie als ouder jullie kind(eren), wanneer de herstart dichterbij komt, hier ook een stuk op willen 
voorbereiden om hen heel wat ontgoocheling te besparen (geen contact met de andere groepen, 
afstand in de klas en op de speelplaats, aparte speeltijden, apart eten, juf met mondmasker, in een 
ander klaslokaal moeten zitten, andere leerkrachten die mee voor hen zorgen, ...) 

Aan de ouders van de kinderen van het kleuter, 3de, 4de en 5de leerjaar blijven we vragen het 
gebruik van de opvang zoveel als mogelijk te beperken.  

Dit alles is natuurlijk onder voorbehoud van verdere ontwikkelingen en richtlijnen. 

We zijn in elk geval hoopvol om dit alles te doen slagen en doen ons uiterste best om een veilige 
leef- en leeromgeving te creëren voor personeel en kinderen. 

Dankjewel voor alle begrip en extra hulp en inzet  

Meer informatie?     

Wil je graag meer weten over de heropstart van scholen? 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/heropstart-lessen-op-school-informatie-voor-ouders 

Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be 

 
 

Zorg goed voor jezelf en voor elkaar! 
Dank voor alle moeite die je doet! 

 
Het Bergop-team 
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Hulp nodigen? 

Opvang inschrijven? 
 

 0495 45 71 02 (J.An) of info@debergop.be 


