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Beste ouders, 

We zijn heel blij dat we eindelijk weer leerlingen op school  mogen ontvangen en dat we onze job 
van leerkracht weer kunnen uitvoeren zoals dat eigenlijk hoort te zijn, nl met de leerlingen in onze 
klas. 

We hopen van harte dat er geen enkele leerling ziek is of tot de risicogroep behoort en dat we alle 
leerlingen uit de klas mogen verwelkomen. 

Uiteraard moeten we aan heel wat veiligheidseisen voldoen. Dit zal voor de leerlingen niet evident 
zijn. We hebben ze de voorbije jaren geleerd zelfstandig te zijn en verantwoordelijkheid te dragen. 
Nu moet alles binnen de lijntjes (vaak letterlijk!) en worden ze gebonden aan een heleboel 
afspraken. Er zijn nu zoveel dingen die niet meer mogen. We gaan dit proberen zo positief mogelijk 
aan te pakken, maar zullen tevens streng moeten zijn op het volgen van de regels.  

Misschien is het interessant dat je je zoon/dochter hier al een beetje op voorbereid. 

Hier alvast enkele van de regels die van toepassing zijn. 

Wanneer? 
 

De lessen hernemen op vrijdag 15 mei. Dat wordt een “probeer”dag.  

In de week van 18 - 22 mei is er les op maandag en dinsdag. Woensdag 20 mei is er geen les, wel 
noodopvang. Donderdag en vrijdag is hemelvaartweekend, dus geen les en geen noodopvang. 

De week van 25 - 29 mei is er les op maand g, dinsdag, donderdag en vrijdag. Woensdag 27 geen 
les, wel noodopvang. 

Aankomen op school 
. 

- Stap richting: vertrekken aan de postbus, langs de muur tot aan de groene voordeur en 
terug via de straat 

- Ouders kunnen mee tot aan de groene deur, maar betreden de school niet 
- Bij voorkeur neem je afscheid aan het zebrapad aan de postbus, je dochter/zoon kan dan 

alleen stappen tot aan de voordeur. Je kan nog een oogje in ‘t zeil houden tot zij/hij binnen 
is, als je dat wenst.  

- Aan de groene deur verwelkomt een leerkracht de leerling 
- De groene deur is open van 8.00 tot 8.40, om 11u50 en van 12.55 tot 13.15. Buiten deze 

uren is de groene deur op slot. Wie dan binnen moet zijn, zal moeten bellen naar ons vast 
nummer en dan komt iemand opendoen. Het nummer staat op de deur. Gelieve dus uw 
kind niet te vroeg naar school te sturen en rekening te houden met deze uren. 



 

De school verlaten 
 

- De rij brengt de leerlingen tot op het kerkplein. We vragen om zoveel mogelijk je 
zoon/dochter op het kerkplein op te wachten als die opgehaald wordt. 

- Wil je toch je kind ophalen op school, dan wacht je, met respect voor de afstand, aan de 
muur die leidt naar de groene voordeur. We roepen je zoon of dochter. 

 

De klasgroep 
 

De klasgroep wordt verdeeld in 2 groepen. 

Groep 1 (klas derde leerjaar) Groep 2 (vergaderlokaal) 

Lisa 
Margaux 

Fleur 
Gaston 
Victor 
Albéric 
Senne 

Elodie 
Pilar 

Mathis 
Stan 

Axelle 
Bleart 
Kobe 
Linde 

 

De 2 groepen kunnen terecht in de klas van het 3de leerjaar en het aangrenzende vergaderlokaal. 
Hun eigen klas zal gebruikt worden om het 1ste leerjaar te ontdubbelen. 
We werken met co-teachers. De 2 leerkrachten zullen over en weer lesgeven is de beide klassen, 
de leerlingen blijven altijd op hun zelfde plaats. Juf Ella geeft de instructielessen telkens aan één 
groep, terwijl de andere groep werkt aan herhalings- en automatisatie oefeningen met een 
co-teacher. Na de speeltijd wisselen de leerkrachten om. 
 
 

Materiaal 
 
Belangrijk: gelieve ervoor te zorgen dat uw kind zijn schrijf - en kleurgerief mee heeft naar school. 
Uit voorzorgsmaatregelen zal materiaal niet aan elkaar mogen doorgegeven of in bruikleen 
gegeven worden.  
 
 
 

Geen warme maaltijden 

 
Er zullen nog altijd geen warme maaltijden zijn. Gelieve dus een (gezond!) lunchpakket mee te 
geven. Bij mooi weer zullen we  picknicken in de tuin.  
 
 
 
 



 
 
 

Openluchtonderwijs 
 
Buiten is het veiliger dan binnen. We zullen dus extra inzetten op buitenlessen. Tijdens deze 
lessen zal met de hele klas kunnen gewerkt worden.  
 
 

 
Dit lazen we in De Morgen! Nog maar eens zien we een voordeel van outdoor learning! 
 
 

Onder voorbehoud 
 
Deze regeling is nog onder enig voorbehoud. Ons plan van aanpak en onze risicoanalyse moet 
nog goedgekeurd worden door de preventieadviseur en de raad van bestuur.  
Indien er wijzigingen zijn die voor jullie belangrijk zijn, brengen we jullie daar uiteraard van op de 
hoogte. 
 

De toekomst 
 
Deze regeling geldt van vrijdag 15 mei tot en met vrijdag 29 mei.  
Ondertussen zullen er hoogstwaarschijnlijk nieuwe richtlijnen komen en zullen we onze werking 
moeten aanpassen.  
 

We hopen op een aangename start en danken je alvast voor de medewerking. 



 
 


