Schoolbrochure – Coronamaatregelen – groen – geel – oranje - rood
Ouders
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Beste ouders,
In deze extra schoolbrochure vindt u alle aanpassingen die we deden om onze school door dit
“corona”schooljaar te loodsen.
Bij het uitschrijven van onze draaiboeken stelden we de veiligheid van onze kinderen én onze
leerkrachten op de eerste plaats.
Het schoolleven willen we echter zo stabiel mogelijk aanbieden aan onze kinderen. We kiezen daarom
voor een manier die we in code geel én oranje kunnen handhaven.
Aan onze schoolpoorten vindt u deze panelen.
Doet u met ons mee?
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1. Algemene principes
Op onze school hanteren we een strikte handhygiëne. Ook hoesten, snuiten en
niezen wordt op een hygiënische manier gedaan. Papieren zakdoekjes worden
gebruikt.

Op onze school zetten we ramen en deuren open zodat er voldoende ventilatie is.
Ook proberen we vaak als mogelijk om activiteiten buiten te doen.
Zorg dat uw kind steeds warm genoeg is aangekleed, steeds een regenjas (bij zich)
draagt én waterdichte schoenen aanheeft. Geef u kind een extra fleece en vingerloze
handschoenen mee voor in de klas. Zo beschermt u het tegen de koude en heeft uw
kind het aangenaam warm.

Op onze school zorgen we voor onze kwetsbaren.

Op onze school vermijden we samenscholingen van volwassenen. We nemen
maatregelen i.v.m. het ophalen en het brengen van onze kinderen.

Op onze school houden volwassenen afstand van elkaar en van de kinderen van de
lagere school.

Op onze school hebben volwassenen altijd een mondmasker bij zich en dragen dit
ook aan de schoolpoort.
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2. Symptomen die mogelijks kunnen wijzen op een coronabesmetting
•
•
•
•

Koorts (38.0 °C en hoger), tenzij de koorts gekend is voorbeeld na een vaccinatie.
Hoesten of problemen met ademhalen. Gekende klachten (bv: leerling die astma heeft) tellen
niet mee, tenzij de klachten plots verergeren.
Niet goed meer kunnen ruiken of proeven.
Verkoudheid EN andere klachten zoals spierpijn, ongewone vermoeidheid,
keelpijn, hoofdpijn of geen eetlust.

3. U bent op vakantie geweest in een oranje of rode zone.
Bent u net terug uit vakantie? Verbleef u in een rood of oranje gebied? Dan vragen we u de regels te
respecteren ie hierbij moeten gehandeerd worden en vertrouwen we op uw burgerzin en
verantwoordelijkheidsgevoel voor de school.
Reizigers die terugkeren uit rode zones zullen worden gehandeld als ‘hoog-risico-contacten’, wat
betekent dat ze verplicht getest worden en in quarantaine of zelfinsoltatie moeten.

4. Wat doen bij besmetting van een kind of een gezinslid?
Volgt u goed de stappen op deze beslisboom.
Dit plannetje vertelt u duidelijk wat u moet doen bij een kind uit de lagere school.

U verwittigt
onmiddellijk
de school.
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Dit plannetje vertelt u duidelijk wat u moet doen bij een kind uit de kleuterschool.

5. Wat doet de school wanneer een kind/personeelslid ziek wordt?
U krijgt een brief mee en wordt zo snel mogelijk gecontacteerd door het CLB.

6. Contactbubbels
•
•
•
•

De klasgroepen zijn de contactbubbels.
Op de speelplaats en bij buitenactiviteiten mogen deze bubbels door elkaar.
Binnen worden de klasgroepen niet gemengd.
In de gangen houden we het principe “rechtshouden” aan. We stappen rechts in de gang, we
gaan rechts de trap op, rechts de trap af.
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7. Contacten met onze ouders
Het is niet onze bedoeling om ouders te “weren” uit onze school. Meer dan ooit willen we in een intense
samenwerking met de ouders op weg gaan in de begeleiding van onze leerlingen en kleuters.
De “massa-evenementen” op/aan school bij het ophalen en brengen van de kinderen moeten we zo
goed als mogelijk beheersen. Het snelle praatje, het kleine informele contactje bij het afzetten en
ophalen zal inderdaad quasi onmogelijk zijn
Individuele, gespreide oudergesprekjes op afspraak met de juf of meester kunnen en mogen doorgaan
zolang onze school in code geel open is.
We maken gebruik van mail, ms-teams, whatsapp (niet alle leerkrachten!). Hoe? Daarover informeert
de klasleerkracht u begin september.

8. Kinderen ’s middags afhalen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
•

Ouders en kinderen blijven de vraag stellen om ’s middags toch naar huis te kunnen gaan eten.
Rekening houdend met wat mogelijk is binnen de werking en de organisatie van de school,
kwamen we tot deze regeling:

Tijdstip ophalen
11u30
11u30
12u20
Tijdstip terugbrengen
12u45
13u35

•
•

Wie?
Instap 1, 1KA, 1KB, 3K1, 3KC
1KC, 2KA, 2KB, 2KC, 3KB
De kinderen van de LS
Wie?
De kleuters
De kinderen van de LS

Waar?
Poortje achter de paviljoentjes
Valkenveld 73
Poort boekstraat
Waar?
Poort Pastoor Pauwelsplein
Poort boekstraat

Gelieve de tijstippen goed te respecteren. De poorten gaan enkel op deze momenten open.
Onze oudste kleuters verwachten we dus terug na de middagpauze.

9. Woensdagmiddag
Op woensdag eindigt de schooldag voor onze kleuters en kinderen van het 1ste en 2de leerjaar om
12.00u.
Op woensdag eindigt de schooldag voor onze kinderen van het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar om 12.15u.

10. Het binnen en buitengaan
•
•
•
•
•

Om de grote massa te vermijden en onze ouders te verspreiden, richten we verschillende in-en
uitgangen in. De in- en uitgang zijn voor elke klas dezelfde.
Kleine broer en zus mogen mee met grote broer of zus.
’s Ochtends starten we de les vijf minuutjes later om het tijdslot van aankomen te vergroten.
’s Avonds zijn er twee afhaalmomenten 15.15u voor onze kleuters en 1ste en 2e leerjaar, 15.30u
voor onze leerlingen van het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar.
We vragen u uw mondmasker steeds te dragen aan de schoolpoort, niet langer te blijven
wachten dan nodig. En uiteraard de 1.5m afstand GOED te bewaren.
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10.1 Binnengaan van de school
Tussen 8u10 en 8u30
De kleuters van 1KA, 1KB en instapklas worden achter de paviljoentjes aan het groene poortje verwacht.
De kleuters van de tweede kleuterklas en 1KC worden aan de poort van het Valkenveld 73 verwacht.
De kleuters van de derde kleuterklas worden verwacht aan de poort van het Pastoor Pauwelsplein.
De kinderen van het eerste, tweede, derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar komen alleen de schoolpoort
binnen.
Poort Boekstraat 80
Poort Pastoor Pauwelsplein

1LB, 1LD, 2LA, 2LB, 2LC, 5LA, 5LB, 5LC, 6LA, 6LB, 6LC
1LA, 1LC, 3LA, 3LB, 3LC, 4LA, 4LB, 4LC

Heeft u meerdere kinderen? Het jongste kind mag mee via de poort van oudere broer of zus.

10.2 Buitengaan van de school
Om 15u15
De kleuters van 1KA, 1KB en instapklas worden achter de paviljoentjes aan het groene poortje afgehaald.
De kleuters van de tweede kleuterklas en 1KC worden aan de poort van het Valkenveld 73 afgehaald.
De kleuters van de derde kleuterklas worden aan de poort van het Pastoor Pauwelsplein afgehaald.
Om 15u20
De kinderen van 1LA, 1LC worden aan de poort van het Pastoor Pauwelsplein afgehaald.
De kinderen van 1LB, 1LC, 2LA, 2LB, 2LC worden aan de poort van de Boekstraat afgehaald.
Om 15u30
De kinderen van het derde en vierde leerjaar komen langs de poort van het Pastoor Pauwelsplein naar
buiten.
De kinderen van het vijfde en zesde leerjaar komen langs de poort van de Boekstraat naar buiten.
Heeft u meerdere kinderen? Het jongste kind mag mee via de poort van oudere broer of zus.

11. De speeltijden
We organiseerden onze school zo dat onze kleuters apart spelen van onze kinderen van de lagere
school. Dit zorgt voor rust én voor meer ruimte voor onze kinderen.

12. Klassen
We hanteren het principe ventilatie boven thermisch comfort.
De ramen en deuren staan zoveel als mogelijk open. We gaan zoveel als mogelijk buiten.
Zorg ervoor dat uw kind steeds warm genoeg aangekleed is en steeds een regenjas bij zich heeft én
waterdichte schoenen.
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De grote vlinderklas (2KA +2KB) en de grote fruitmand (3KA+3KB+3KC) werden omwille van corona terug
opgesplitst in klasgroepen van 24.

13. Turn- en zwemlessen
De turnlessen worden indien mogelijk buiten gegeven of met open ramen en deuren. Kinderen uit de
lagere school mogen zich omkleden en in hun turnkledij turnen.
Zwemlessen voor de derde kleuterklassen gaan dit schooljaar niet door.
Zwemlessen voor de lagere school worden opgeschort. (Omwille van een waterproblemen in het
zwembad).
Bij de start van de zwemlessen voor 1ste en 2de leerjaar worden er géén zwemouders meegevraagd.

14. Voor- en nabewaking
14.1 Voorbewaking, zoveel mogelijk in de buitenlucht
7u25 tot 8u10
U neemt poort Pastoor Pauwelsplein tot aan de nadar “voor-nabewaking”. We zullen de voorbewaking
zo veel mogelijk buiten op de speelplaats organiseren.
Zorg voor een regenjas, waterdichte schoenen en voldoende warme kleding.
Bij erge koude en harde regen zullen uw kinderen in de grote turnzaal spelen. Uiteraard wordt deze
goed verlucht.

14.2 Nabewaking, zoveel mogelijk in de buitenlucht
15u35 tot 17u30 (op woensdag tot 17u00)
We zullen de nabewaking zoveel mogelijk buiten op de speelplaats organiseren.
Voor het afhalen neemt u de poort Pastoor Pauwelsplein tot aan de nadar “voor-en nabewaking”.
Aan het hek van “voor- en nabewaking” hangt een bel met parlofoon. U belt en zegt welk kind u komt
ophalen.
Zorg voor een regenjas, waterdichte schoenen en voldoende warme kleding.
Bij erge koude en harde regen zullen onze kinderen in de grote turnzaal spelen.

14.3 Studie vanaf het tweede leerjaar
15u35 tot 16u30
Wanneer u uw kind via een link op GIMME inschrijft in de studie is het verplicht om te blijven tot 16u30.

De leerlingen van de studie komen om 16.30u vanuit de studieklassen naar de speelplaats. Vanaf dan
kan u hen afhalen via de poort van het Pastoor Pauwelsplein waar u hen opwacht aan de nadar “vooren nabewaking”.
Aan het hek van “voor- en nabewaking” hangt een bel met parlofoon. U belt en zegt welk kind u komt
ophalen.
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Zorg voor een regenjas, waterdichte schoenen en voldoende warme kleding.
Bij erge koude en harde regen zullen onze kinderen in de grote turnzaal spelen.
Op vrijdag organiseren we geen studie. Al onze kinderen worden dan opgevangen in de nabewaking.
Ook voor hen zijn een warme regenjas met kap en waterdichte schoenen belangrijk.

15. Kinderen vanaf het vierde leerjaar mogen alleen naar huis
Kinderen vanaf het vierde leerjaar mogen alleen naar huis. Uiteraard enkel met uw schriftelijke
toestemming. Alle leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar krijgen op 1 september een “gele” brief mee
waarop u uw toestemming kunt geven. Deze toestemming brengt uw kind asap terug mee naar school.
Het “gele” kaartje wordt aan de boekentas gehangen als zichtbaar bewijs dat hij/zij alleen de school
mag verlaten.

16. Extra muros (uitstappen)
In code geel zullen al onze extra-muros-activititeiten kunnen doorgaan:
•
•

Indien de verplaatsing niet met openbaar vervoer wordt gedaan.
Indien bij binnenactiviteit de klasbubbel kan gerespecteerd worden.

Ouders kunnen meegevraagd worden om de verplaatsing (per fiets of te voet) mee te maken.
Ouders kunnen meegevraagd worden wanneer het een buitenactiviteit is. Ouders houden zich steeds
aan de afspraken i.v.m afstand, handhygiëne, mondmaskers.
Voor de boerderijklassen, halloweenklassen en sneeuwklassen zullen we in overleg met de CLB-arts en
de preventie-adviseur een beslissing nemen.
Vanaf code oranje zullen (van overheidswege) alle uitstappen
Ook onze boerderijklassen, halloweenklassen en sneeuwklassen.

geannuleerd

worden.

17. Zorgwerking
Onze zorgjuffen zullen ook de klasbubbels respecteren en geen kinderen uit de verschillende bubbels
samen nemen om een binnenactiviteit te doen.
Een buitenactiviteit kan wel klasdoorbrekend.

18. Traktaties voor de verjaardagen
Alle traktaties moeten voorverpakt zijn. Probeer te zoeken naar gezonde, voorverpakte traktaties.
Bv: Een voorverpakte cake die de juf of meester kan openen en snijden na het reinigen van de handen.
Voorverpakte cakejes of koeken, een banaan.

19. Grote evenementen als kerstmarkt, schoolfeest, wafelbak
Deze staan gepland onder voorbehoud. We moeten hierbij de regels hanteren die in de samenleving
gelden.
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20. Coronaregels aan de poort voor ouders
Het is een provinciaal besluit om in de schoolomgeving een mondmasker te dragen. Een mondmasker
correct (neus en mond bedekt) dragen aan onze poort net als afstand houden van elkaar, blijft dus
verplicht.
Aan de Boekstraat stelt u zichtbaar en steeds op dezelfde plaats op. Zo kan uw kind u snel vinden.
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