
 

 

 

Beste ouder 

De onderwijsministers van de 3 gemeenschappen legden gisteren in samenspraak met de GEES een 

gezamenlijk plan voor over de uitbreiding van de heropstart van de lessen op school aan het 

Overlegcomité. Dat nam in navolging daarvan een beslissing dat geldt tot einde schooljaar - onder 

voorbehoud van een heropflakkering van de epidemie. 

Opdat meer basisscholen veilig en doenbaar kunnen heropstarten, versoepelden de regels rond 

social distancing: de voorwaarde van 4 m² per leerling vervalt en de klasgroep wordt de 

contactbubbel. Tussen personeel en leerlingen, tussen volwassenen onderling en op plaatsen waar 

groepen samenkomen, blijft 1,5 m afstand wel noodzakelijk.  

Elke school bepaalt zelf, binnen de veiligheidsmaatregelen, welke uitbreiding  haalbaar is, zowel qua 

heropstartende leerjaren, timing van de uitbreiding als het aandeel onderwijstijd op school. 

Vandaag was er opnieuw overleg tussen het schoolbestuur, de directie en de preventieadviseur van 

VBS Sint-Katrien . Aan de hand van een nieuwe risicoanalyse werd nagegaan wat veilig en doenbaar 

is voor onze school. De komende dagen zal u wellicht nog updates ontvangen met concrete 

informatie maar graag geven we u toch al een korte toelichting hoe de schoolwerking er zal uitzien 

tot het einde van het schooljaar:  

▪ Het draaiboek dat geschreven werd voor de heropstart van 1LJ-2LJ-6LJ, preteaching kleuter 

- 3LJ-4LJ-5LJ en de noodopvang  (zie infobrief corona [ 09.05.2020 ] , blijft van toepassing 

tot vrijdag 5 juni 2020 ( zoals ook oorspronkelijk werd gecommuniceerd door de overheid).  
 

▪ Kleuter- en lager onderwijs starten volledig op maandag 8 juni 2020.  
 

▪ Er werd beslist om halve dagen les te geven aan de volledige klasgroep met volgend 

dagverloop: kleuter 08.30-12.05 uur , lager 08.40-12.15. Graag motiveren we onze keuze 

voor 5 halve dagen les op ma-di-wo-do-vr: 

 

o Mentale welzijn van de kinderen: een tweetal weken geleden hebben wij het 1ste en 

2de leerjaar opgestart volgens het maximumscenario (4 volle dagen les). Deze 

heropstart heeft ons geleerd dat de aandacht in de namiddag sterk afneemt door de 

mentale belasting bij de kinderen. Dat aandacht bij kinderen in de namiddag 

afneemt, is normaal (dit is ook het geval tijdens het normale lesgebeuren). Toch 

merken we in deze bijzondere tijden dat dit extra versterkt wordt door andere 

factoren zoals: een abnormale schoolwerking, lange afwezigheid , extra 

maatregelen die genomen werden in functie van veiligheid en hygiëne,…  

 

o Mentale welzijn van de leerkrachten: De 4m² regel werd dan wel geannuleerd, elk 

kind moet nog steeds in zijn eigen klasbubbel spelen en les krijgen. Volle dagen les 

betekenen dus concreet dat elke leerkracht van 08.40 tot 15.40 continu bij zijn eigen 

klasgroep moet blijven om: les te geven & toezicht te houden tijdens de speeltijden 

en de middagrefter in de eigen klasbubbel. Dit komt de leerkrachten maar ook de 

leerlingen niet ten goede. Uit de psychosociale risicoanalyses van onze 

preventieadviseur bleek dan ook dat dit niet haalbaar is voor onze leerkrachten.  
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o Praktische haalbaarheid: het organiseren van de middagrefter, speeltijden en 

toiletbezoek is heel moeilijk aangezien de contactbubbels niet met elkaar in contact 

mogen komen. Door enkel in de voormiddag les te geven, hoeven we slechts één 

speeltijd (in drie shiften) te organiseren. 

 

▪ In de namiddag voorziet de school nog steeds NOODopvang ( geen LES ) voor kinderen: 
 

✓ wiens ouders in de cruciale sectoren werken 

✓ wiens ouders beiden buitenshuis werken 

✓ die niet bij de grootouders terecht kunnen voor noodopvang  

✓ met een kwetsbare thuissituatie  

 

▪ De voor- en naschoolse opvang “Buiteling”  zal opnieuw op school georganiseerd worden. 

 

▪ Aangezien VBS Sint-Katrien de leerlingen meer dan de helft (2.5 dagen) van de normale 

onderwijstijd kan aanbieden, vervalt de preteaching voor alle kleuterklassen en leerjaren. 

 

▪ Het brengen en afhalen zal heel gestructureerd moeten verlopen. * Onder voorbehoud * 

Vrijdag 28 mei is er overleg tussen de school en de gemeente om de Kloosterberg ( links van de 

kerk) verkeersvrij te maken en de groene zones rond de kerk te gebruiken als dropzones voor de 

leerlingen uit het lager onderwijs. De kleuters kunnen in dit voorstel rechtstreeks gebracht en 

afgehaald worden op school. * Onder voorbehoud * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hopende u hiermee voorlopig voldoende geïnformeerd te hebben en dank voor uw begrip. 

Met beleefde groeten, 

Schoolbestuur KBO-Herzele 

Maarten De Boe – directeur VBS Sint-Katrien 
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