
 
 
 
 
 
 
   MAANDKALENDER SEPTEMBER 2020 

 

Beste ouders en leerlingen 
 
Het is zover. Eindelijk 1 september. Van harte welkom (opnieuw) op school! Wij hebben met het 
schoolteam hard gewerkt om onze school zo veilig mogelijk op te starten.  
 
Zoals u wellicht al weet, heeft de overheid voor onderwijs verschillende pandemieniveaus vastgelegd: 
geel, oranje en rood. Alle scholen, dus ook de onze, starten in niveau geel. Het is mogelijk dat wij na 
een tijd naar een ander niveau moeten overgaan, maar daar brengen we u dan uiteraard zo snel 
mogelijk van op de hoogte. 
 
Wat blijft er identiek in de drie pandemieniveaus? 

• Al onze leerlingen krijgen voltijds onderwijs. Afhankelijk van het pandemieniveau zal dit ofwel 
voltijds op school zijn, ofwel in een combinatie van onderwijs op school en afstandsonderwijs. 
Voor de eerste graad, in pandemieniveaus geel en oranje, blijven de leerlingen in ieder geval 
voltijds naar school komen. Voor de tweede en derde graad, in pandemieniveau geel, starten 
we in ieder geval allemaal voltijds op school. Vanaf pandemieniveau oranje schakelen we over 
naar 50 % les op school en 50 % afstandsonderwijs. 

• Al onze leerlingen én personeelsleden dragen een mondmasker. Alleen tijdens de pauzes in 
de open lucht en tijdens sportactiviteiten mag het mondmasker af. Heeft uw zoon of dochter 
een medische reden om het mondmasker niet te dragen, neem dan zeker even met ons 
contact op. 

• Onze leerlingen én personeelsleden moeten voldoende afstand houden van mekaar.  

• Al onze leerlingen en al onze personeelsleden reinigen extra vaak de handen. 
 
Hoe houden we onze school  veilig? 
Om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen, hebben we een aantal maatregelen genomen:  

• Handen reinigen: al onze leerlingen en personeelsleden moeten heel vaak de handen 
ontsmetten. Om dat mogelijk te maken hebben we in alle klassen handgel voorzien. Iedereen 
zal zowel bij het binnenkomen als bij het verlaten van de klas telkens de handen moeten 
ontsmetten. Ook voor en na het eten en voor en na een toiletbezoek.  

• Klaslokalen en sanitair: we letten er extra op dat de klaslokalen en het sanitair goed 
geventileerd worden. De school heeft ook een poetsplan opgesteld om ervoor te zorgen dat 
klassen en toiletten regelmatig gepoetst worden. Materiaal dat gedeeld wordt, wordt ook 
regelmatig gereinigd. De leerkracht geeft les achter een plexischerm. De leerlingen 
ontsmetten hun tafel voordat ze plaats nemen. Het materiaal staat ter beschikking. De 
leerlingen nemen in elk lokaal waar ze les hebben een vaste plaats is (in kader van een 
eventuele contactopvolging). De leerkracht zorgt hierbij dat er maximaal gebruik gemaakt 
wordt van de oppervlakte van het lokaal. 

• Eten: de leerlingen eten hun lunchpakket, warme maaltijd of belegd broodje op in de eetzaal. 
Zij zitten op voldoende afstand van mekaar. Als we naar pandemieniveau oranje zouden 
moeten overgaan, kunnen de leerlingen nog altijd hun lunchpakket of warme maaltijd op 
school eten.  Alleen zullen de klassen dan onderling gescheiden moeten zitten van mekaar.  
En als we naar pandemieniveau rood zouden moeten overgaan, dan kunnen we geen warme 
maaltijd meer aanbieden.  
Uit veiligheidsoverweging hebben we besloten om de capaciteit in de eetzaal te halveren door 
het uurrooster aan te passen. Zo kan het gebeuren dat uw zoon/dochter de ene dag 
middagpauze heeft om 12.05 uur en de andere dag om 12.55 uur, dus m.a.w. 4 of 5 lesuren in 
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de voormiddag heeft. Hij/zij zal dit duidelijk zien op het lessenrooster. De middagpauze duurt 
in beide gevallen slechts één lesuur, 50 minuten.  

       In geval van 5 lesuren in de voormiddag, raden we aan om een snack mee te nemen voor  
       tijdens de pauze van 10.10 uur. Het schoolrestaurant biedt op dat moment ook een snack aan.  

• Schooluren: de schooluren wijzigen hierdoor lichtjes. De schooldag begint 5 minuten later en 
eindigt, door het verkorten van de middagpauze, 10 minuten vroeger. Uw zoon/dochter 
ontvangt de exacte uurregeling via het lessenrooster op de eerste schooldag. U vindt de 
nieuwe regeling ook in het schoolreglement terug en onderaan deze brief. 

• Pauzes: tijdens de pauzes in open lucht mogen de leerlingen en de personeelsleden het 
mondmasker afzetten. Voldoende afstand bewaren blijft wel belangrijk. Vanaf 
pandemieniveau oranje moeten de leerlingen de pauzes doorbrengen in hun klasgroep. 

• Activiteiten: de meeste buitenschoolse activiteiten zijn geschorst. Een aantal zaken kunnen 
nog wel zoals observatieactiviteiten en praktijklessen op verplaatsing. We bekijken per 
activiteit wat kan en hoe we ze veilig kunnen organiseren.  

• Derden op school: om het besmettingsrisico zo laag mogelijk te houden laten we niet 
iedereen zomaar toe op school. We bekijken telkens wie we toelaten en hoe we dat veilig 
kunnen organiseren. Als u een gesprek zou willen met de school, maak dan zeker altijd eerst 
een afspraak.  

 
Wat vragen we van u als ouder?  

• Draag een mondmasker als u uw kind naar school brengt of in de school moet zijn.  

• Zorg ervoor dat uw zoon/dochter dagelijks een mondmasker en een reserve bij zich heeft. Van 
zodra uw zoon/dochter de school verlaat is het dragen van een mondmasker verplicht 
(openbare weg, openbaar vervoer) 

• Als u  in de school moet zijn, ontsmet dan ook uw handen bij het binnenkomen. 

• Vermijd samenkomsten aan de schoolpoort en hou voldoende afstand van de andere ouders 
en onze personeelsleden. 

 
Wat als uw zoon of dochter ziek is?  

• Zieke leerlingen komen niet naar school. U maakt zo snel mogelijk een afspraak met de 
huisarts. 

• Behoort uw zoon/ dochter tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? 
Dan beslist de behandelende dokter of de lessen op school kunnen doorgaan of via 
afstandsonderwijs. 

• Behoort iemand van uw gezin tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte 
immuniteit? Dan mag uw zoon of dochter naar school komen tenzij de behandelende arts 
anders oordeelt. 

• Wordt uw zoon of dochter ziek op school? Dan brengen we hem/haar naar een apart lokaal 
en vragen we u om hem/haar te komen afhalen. U neemt dan zo snel mogelijk contact met de 
huisarts. Die zal beslissen of uw zoon/dochter dochter getest moet worden.  

 
Wat gebeurt er als een personeelslid of kind op school besmet is met corona?  

• Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) start dan een contactonderzoek op en neemt 
de gepaste maatregelen. Je krijgt dan zo snel mogelijk nieuwe info. 

 
Wil u nog meer informatie? 
Kijk dan zeker eens op de ‘veelgestelde vragen voor ouders’ van het departement onderwijs. 

 
Hebt u nog vragen, zit u nog met twijfels, aarzel dan zeker niet om met ons contact op te nemen. Ook bij 
het CLB kan u steeds met uw vragen terecht. 
 

Wij zullen er in elk geval alles aan doen om dit schooljaar veilig te starten en te laten verlopen. Van zodra 
de richtlijnen veranderen dan brengen we u uiteraard meteen op de hoogte. We wensen u en uw 
zoon/dochter alvast een vlotte en mooie start toe! 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders


Hieronder vindt u de eerste maandkalender van het nieuwe schooljaar. Ook alle andere communicatie 
verloopt via mail. Mogen wij uitdrukkelijk vragen om uw mailbox regelmatig te raadplegen. Leerlingen 
ontvangen de maandkalender ook via smartschool. 

Vrijdag 28.08    13:00  Afhalen van leerboeken en basispakket voor eerste leerjaren (tot 18 uur) 
volgens de gemaakte telefonische afspraak 

     Gelieve zoals reeds vermeld volgende documenten mee te brengen, indien 
nog niet binnengebracht: 
- een kopie van het getuigschrift basisonderwijs 
- een kopie van het eindrapport van vorig schooljaar 
- een kopie van beide zijden van de identiteitskaart 
- de basofiche  van het basisonderwijs 
- bijlage invulblad 
- indien van toepassing : inlichtingenfiche(s) (leer-, gedrags- en/of 

gezondheidsproblemen) 
Dinsdag 01.09    08:25  Aanvang van het schooljaar 

Onthaal van de nieuwe leerlingen eerstejaars (zie aparte richtlijnen)  
Onthaal van de nieuwe leerlingen niet-eerstejaars 
Herinschrijving van de leerlingen in de overgangsjaren 

     09:00  Klassikaal ophalen bijlage invulblad en in alfabetische volgorde 
binnenbrengen op het leerlingensecretariaat. De agenda’s en het 
lessenrooster worden meegegeven.   
 Klassikaal ophalen van de hand- en invulboeken in de studiezaal, te 
beginnen met 2STEMW1. Klassen worden verwittigd wanneer ze aan de 
beurt zijn.  

  12:05 Middagpauze volgens lessenrooster. Schoolrestaurant (niet voor 
leerlingen van het eerste jaar, zie aparte richtlijnen). Gebruik van knapzak 
in de eetzaal.  

  12:55 Middagpauze volgens lessenrooster. Schoolrestaurant (niet voor 
leerlingen van het eerste jaar, zie aparte richtlijnen). Gebruik van knapzak 
in de eetzaal. 

  14:50  Uitdelen aanvraagformulieren abonnement voor schoolbus 
Vrijdag 04.09            08:30 Schoolfotografie 
Maandag 07.09            08:30 Medisch onderzoek voor 4IW  
Dinsdag 08.09            08:30 Medisch onderzoek voor 4BBM  
Donderdag 10.09    19:00  Ouderavond 1ste jaren + alle nieuwe leerlingen via MS Teams (richtlijnen  
     volgen later) 
Dinsdag 29.09     19:00 Infoavond De uitdaging voor alle 5de jaren via MS Teams (o.v.) 
Donderdag 01.10    19:00 Infoavond eindejaarsreis 6BSO via MS Teams (o.v.) 
 
 

Nieuwe uurregeling vanaf 1 september 2020 
 
8:25 Alle leerlingen zijn op school 
8:26 Eerste belsignaal 
8:30  Lesuur 1 
9:20 Lesuur 2 
10:10 Pauze 
10:25 Lesuur 3 
11:15 Lesuur 4 
12:05 Lesuur 5 of middagpauze 
12:55 Lesuur 6 of middagpauze 
13:45 Lesuur 7 
14:35 Pauze 
14:50 Lesuur 8 
15:40 Lesuur 9 of einde schooldag 
16:30 Einde schooldag 

 

 



 
 


