
Beste ouders, 
 
De opstart van het schooljaar is al een hele tijd hot item in de media. 
Ook vandaag nog was het een hoofdpunt in het nieuws. 
 
Zoals jullie al gehoord hebben kunnen alle scholen op 1 september starten in fase “geel”. 
Alles bij elkaar betekent dat voor basisscholen dat we redelijk normaal kunnen opstarten. 
 
Even op een rijtje wat dit betekent : 
- alle leerlingen mogen tegelijk naar school 
- de leerlingen mogen 5 dagen per week naar school 
- normaal gezien wordt er geen afstandsonderwijs voorzien (in probleemsituaties proberen we 
naar een goede en werkbare oplossing te zoeken) 
- derden zijn toegelaten op school (CLB medewerkers, ondersteuners, mensen die een workshop 
komen geven, theatergezelschappen, …) 
- uitstappen van 1 dagen of meerdere dagen (zoals zeeklassen en bosklassen) mogen doorgaan 
- groepsactiviteiten mogen doorgaan mits in acht nemen van veiligheidsmaatregelen 
- lunchpauze : normale werking (de kinderen gaan dus eten in de refter) 
- speelplaats : normale werking (de speeltijd wordt dus niet meer gecompartimenteerd) 
- handhygiëne blijft heel belangrijk en noodzakelijk  
- in het toilet beperken we het aantal kinderen die tegelijk mogen binnen gaan, zodat er voldoende 
afstand kan bewaard worden 
- leerlingenstromen : de kinderen mogen op dezelfde uren naar school komen, maar we zullen het 
binnengaan via de ingangen van de gebouwen spreiden (meer gedetailleerde info volgt nog) 
- ouderstromen : in de kleuterschool krijgen ouders instructies voor het brengen en afhalen van de 
kleuters ; in de lagere school gaan de kinderen alleen naar de klas zoals anders ; binnen het domein 
van de school 
is het dragen van een mondmasker verplicht voor de ouders ; we vragen aan de ouders om bij het 
wachten aan de schoolpoort de nodige afstand te bewaren (dit is ieders eigen 
verantwoordelijkheid !) 
- verluchting en ventilatie : we zorgen ervoor dat alle lokalen tijdens korte en lange pauzes goed 
verlucht worden 
- social distancing : bij de kleuters is dit niet haalbaar en dus ook niet nodig ; in de lagere school 
zullen we de kinderen voortdurend aanspreken om voldoende afstand te bewaren (bij het spelen is 
dit niet mogelijk) 
- de leerkrachten moeten verplicht een mondmasker dragen in de gangen, op de speelplaats en in 
de klas als ze niet voldoende afstand kunnen houden van de leerlingen (bij het rondgaan in de klas) 
- hygiënemaatregelen : na elke schooldag wordt het meubilair van de klassen ontsmet (leerlingen 
kunnen hierbij een handje toesteken) 
- zwemmen zal normaal doorgaan : bij het busvervoer zullen de nodige veiligheidsvoorschriften in 
acht genomen worden 
 
Op school garanderen wij de volgende veiligheidsmaatregelen : 
- strenge handhygiëne (papieren doekjes in alle lokalen) 
- voldoende verluchting 
- gespreide leerlingenstromen 
- social distancing tussen kinderen en volwassenen (indien onmogelijk mondmasker) 
- ontsmetten van meubilair 
 
Vandaag is ook een link operationeel met antwoorden op een lijst vragen die ouders kunnen hebben 
bij de opstart in Corona-tijden. 
Heel interessant om na te lezen. Hieronder de link. Wij halen daar zelf ook onze informatie uit. 



Klikken jullie zeker eens door ? 
 
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders 

Misschien vind je toch nog geen antwoord op de vragen die jullie hebben. Aarzel dan niet om me te 
contacteren. 
Indien jullie rond Corona en de opstart van het schooljaar nog individuele bezorgdheden willen delen 
met ons, dan is contact heel belangrijk. 
Elke bezorgdheid is voor ons van het grootste belang ! 
 
Binnenkort krijgen jullie nog een mail met concrete informatie over de opstart van het schooljaar. 
In deze mail zet ik ook nog eens de belangrijke wijzigingen op een rijtje. 
 
Deze morgen op de teamvergadering was het duidelijk dat iedereen klaar is om het beste van zichzelf 
te geven voor de begeleiding van jullie kinderen. 
Wij kijken dan ook vol verwachting uit naar 1 september. 
Jullie kinderen ook ? 
 
 
Vriendelijke Groeten 
 
Meester Wim | Directeur 
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