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Betreft: Start van de school maandag 10  januari 2022 

 

 

Beste ouder(s), 

Er is hard gewerkt om uw kinderen op 10 januari goed te kunnen ontvangen.  

We hopen dat alles vlot zal verlopen. Indien nodig moeten we misschien hier en daar nog wat 

aanpassen. U wordt hiervan op de hoogte gebracht.  

 
Belangrijk !!  We hebben op de locatie Langenheuvel de schooluren gewijzigd om ervoor te 
zorgen dat ouders die op de twee locaties kinderen moeten afzetten / ophalen de kans  
krijgen om tijdig aan de scholen te zijn.  
 
Dit betekent:    

- De schooluren van Kleuterschool Dorp en L1 – L2  in het Dorp blijven ongewijzigd 
- De schooluren van Kleuterschool Langenheuvel en L3-L4-L5-L6 veranderen:  

        Ochtend:  voorbewaking vanaf 8.15u – 8.40u  

                           middag: 12.00u – 13.05u 

                           avond: 15.25u  
Belangrijkste wijziging: einde van de school op de Langenheuvel = 15.25u  
 

 
1. Kleuterschool Dorp en L1 – L2  

 

Voor de ouders van de kleuters in het Dorp. 

’s Morgens: 

- U brengt uw kinderen zoals altijd naar de poort / lijn.  

!! Momenteel mag u enkel tot aan de lijn MET mondmasker.  

- De kinderen van L1 en L2 zullen ook op de speelplaats zijn.  

De school  ziet hier vooral voordelen in. Het biedt kansen tot integratie  

en ontwikkeling van verantwoordelijkheidszin.  

’s Avonds:  

- L1 en L2 zullen ’s avonds eerst de school verlaten, mogen wij u vragen om de ingang aan 

de poort vrij te houden zodat de fietsenrij en voetgangersrij van de lagere school  

vlot door kan.  

- Daarna volgen de kleuters. Dit gebeurt nog steeds op dezelfde manier.  
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Voor de ouders van L1 en L2: 

’s Morgens:  

- Uw kinderen komen naar de speelplaats van de kleuters (Dorp 68). Mogen we vragen 

om hen aan de poort af te zetten zoals u nu doet aan de overkant. Er is een 

fietsenstalling voorzien, momenteel kunnen we niet zorgen voor een afdak.  

’s Avonds: 

- ’s Avonds zullen uw kinderen ook langs deze poort buitenkomen. Zij vertrekken eerst, 

voor de kleuters en zullen overgezet worden door een leerkracht.  Mogen wij u vragen 

om uw kind op te wachten aan de overkant van de straat.  

De ouders van de kleuters staan aan de poort zelf.  

- De fietsenrij vertrekt eerst, gevolgd door de voetgangersrij en de busrij (Kikoen).  

Elke rij wordt begeleid door een leerkracht.  

 

Broertjes en zusjes:  

- Er zijn gezinnen waarvan er broertjes en zusjes in beide groepen zitten. We zijn nog op 

zoek naar de meest efficiënte manier om ook dit vertrek vlot te laten verlopen.  

- We bekijken 10 januari over hoeveel kinderen dit gaat. Aanvankelijk gaan we deze 

kinderen laten wachten aan de kleuterrij, zodat zij kunnen aansluiten en u uw kinderen 

samen kan meenemen. Het is mogelijk dat hier nog bijsturingen komen. We zoeken 

naar de meest veilige manier van vertrekken ’s avonds.  

 

 

 

 

2. Kleuterschool Langenheuvel en L3-L4-L5-L6 

 

Voor de ouders van de kleuters van de Langenheuvel: 

- Het brengen en halen van uw kinderen blijft zoals het nu is 

- !! Het einduur van de school is gewijzigd: 15.25u  

- L1 en L2 zullen ’s avonds eerst de school verlaten, mogen wij u vragen om de ingang aan 

de poort vrij te houden zodat de fietsenrij en voetgangersrij van de lagere school  

vlot door kan.  

- Daarna volgen de kleuters. Dit gebeurt nog steeds op dezelfde manier.  
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Voor de ouders van L3 – L4 – L5 – L6: 

’s Morgens:  

- De kinderen komen de school binnen langs de groene poort. Let op: er komen ook 

kleuters binnen langs deze poort. De kinderen met de fiets stappen af aan het begin van 

de oprit en gaan te voet met de fiets aan de hand naar de fietsenstalling achteraan het 

gebouw.  

- De kinderen die te voet of met de auto komen, worden aan de poort afgezet.  

’s Avonds:  

- De fietsenrij komt eerst naar buiten, dan de voetgangersrij en de busrij.  

Mogen wij u vragen de kinderen op te wachten aan de overkant van de straat.  

- We bekijken na de eerste week of we het vertrek moeten bijsturen. We houden u op de 

hoogte via de weekbrief en belangrijke info op de website.  

 

Mogen wij vragen om mee te zorgen voor een zo veilig mogelijke situatie ’s morgens en 

 ’s avonds aan de school op de Langenheuvel. Het zal er erg druk worden.  

We hebben aanvraag gedaan bij de gemeente om de verkeersituatie te wijzigen nl. 

éénrichtingsverkeer in de Binnenweg. We wachten op de beslissing van de gemeente.  

 

 

 

3. Kikoen 

Ook voor de voorschoolse en naschoolse opvang zal er heel wat veranderen. De enige locatie van 

opvang zal in de Schoolstraat zijn. Dit betekent dat u uw kinderen ’s morgens in de Schoolstraat 

moet afzetten en ze ook daar ’s avonds moet ophalen. De kinderen worden met de bus naar hun 

school gebracht en ’s avonds opgehaald. Kikoen zal u ook op de hoogte brengen.  

Mogen wij met aandrang vragen om uw inschrijving in Kikoen correct te doen. Als uw kind niet op  

de lijst staat, kan hij/zij niet mee met de bus. Ze kunnen nadien ook niet naar de opvang gebracht 

worden.  

 

 

4. Nieuws vanuit de overheid  

Opstart na de kerstvakantie 

Na de kerstvakantie blijven in het onderwijs de geldende coronamaatregelen van kracht om 

de viruscirculatie in te dijken. In deze update lees je de maatregelen die in beginsel van 

toepassing zijn tot eind januari. 
 

100% contactonderwijs 

Scholen, centra en academies kunnen in beginsel tot eind januari 100% 

contactonderwijs bieden. 

Blijf vaste plaatsen voor de leerlingen voorzien. 

Blijf permanent inzetten op ventilatie.  
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Vergaderingen en activiteiten 

Vergaderingen met personeelsleden, maar ook de schoolraad, de ouderraad, bijscholingen, 

pedagogische studiedagen, teambuildings ... blijven tot minstens 28 januari digitaal 

plaatsvinden. 

Blijf de aanwezigheid van derden op school beperkt houden. Laat ze enkel toe als je dat als 

school nodig vindt om de leerplandoelstellingen te bereiken. Derden dragen verplicht een 

mondmasker. 

Blijf je beperken tot de organisatie van activiteiten voor zover je die nodig acht om 

de leerplandoelstellingen te bereiken. 

 

Mondmaskerplicht 

Voor het dragen van mondmaskers volgt het onderwijs de regels in de samenleving: 

verplicht vanaf 6 jaar (dus vanaf het 1e leerjaar).  

Een rechtsgrond is voorzien in het federale KB. 

 

Vanaf het 1e leerjaar basisonderwijs blijft - minstens tot 28 januari - gelden: 

 Leerlingen dragen een mondmasker in de binnenruimtes op school. 

 Als de leerlingen stilzitten in de klas, er voldoende afstand én voldoende ventilatie is, mag 

het mondmasker af. 

 Buiten kunnen de mondmaskers af, als de leerlingen intense fysieke contacten vermijden. 

 

 Leraren moeten geen mondmasker dragen tijdens het lesgeven vooraan in hun klas, op 

voorwaarde dat er voldoende ventilatie is en voldoende afstand tussen de leraar en de 

leerlingen (en tussen de leraar en eventueel andere personeelsleden). 

 

 

 

Dan wil ik u danken voor uw medewerking   

en u en uw dierbaren een fijn en gelukkig 2022 wensen.  

Met vriendelijke groeten 

Ingrid Vos 

Directeur 
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