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Beste ouder,   

 
Vanaf maandag 18 mei bieden wij op onze school niet enkel noodopvang aan, maar herstarten wij 
ook de lessen bij kinderen van het 1ste , 2de  en 6de  leerjaar.  Dit houdt in dat er vanaf 18 mei meer 
kinderen op school aanwezig zijn. Na een zeer uitgebreide risicoanalyse is gebleken dat onze school 
veilig kan herstarten.  
 
Onze school heeft de afgelopen weken zijn uiterste best gedaan om een draaiboek met regels en 
afspraken op te stellen om deze herstart op een veilige manier te laten verlopen voor kinderen, 
ouders en personeel.  
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Wie start opnieuw op school vanaf 18 mei? En op welke dagen gaan 

ze naar school? 

 
 
 
 
 

Leerjaar – 
groep 

Leerkrachten Start- 
Datum 

Wanneer lessen op school 

1ste leerjaar 
– groep A 

 

 
 

Juf Kathleen 
Juf Isabelle 

Juf Els 

18/05/2020 Maandag van 08.30 uur tot 15.00 uur 
Dinsdag van 08.30 uur tot 15.00 uur 

Donderdag van 08.30 uur tot 15.00 uur 
Vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur 

1steleerjaar 
– groep B 

 

18/05/2020 Maandag van 09.00 uur tot 15.30 uur 
Dinsdag van 09.00 uur tot 15.30 uur 

Donderdag van 09.00 uur tot 15.30 uur 
Vrijdag van 09.00 uur tot 15.30 uur 

2de leerjaar 
– groep A 

 

 
Juf Cecile 
Juf Emilie 
Juf Krisha 

18/05/2020 Maandag van 08.30 uur tot 15.00 uur 
Dinsdag van 08.30 uur tot 15.00 uur 

Donderdag van 08.30 uur tot 15.00 uur 
Vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur 

2de leerjaar 
– groep B 

 

18/05/2020 Maandag van 09.00 uur tot 15.30 uur 
Dinsdag van 09.00 uur tot 15.30 uur 

Donderdag van 09.00 uur tot 15.30 uur 
Vrijdag van 09.00 uur tot 15.30 uur 

 

6de leerjaar 
– groep A 

 

 
 
 
 
 
 

Juf Christine 
Juf Charlotte 

Juf Hilde 

18/05/2020 Maandag van 08.30 uur tot 12.00 uur 
Dinsdag van 08.30 uur tot 12.00 uur 

Donderdag van 08.30 uur tot 12.00 uur 
Vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur 

 
Na 12.00 uur kunnen kinderen van 6A in de 
noodopvang blijven op school in hun eigen 

cluster  tot 15.00 uur. 
 

6de leerjaar 
– groep B 

 

18/05/2020 Maandag van 09.00 uur tot 12.30 uur 
Dinsdag van 09.00 uur tot 12.30 uur 

Donderdag van 09.00 uur tot 12.30 uur 
Vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur 

 
Na 12.30 uur kunnen kinderen van 6B in de 
noodopvang blijven op school  in hun eigen 

cluster tot 15.00 uur. 
 

http://www.vbssintkatrien.be/
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Nuttige info heropstart 1-2-6. 
▪ Op woensdag worden de leerlingen van het 1ste leerjaar , 2de leerjaar en 6de leerjaar niet op 

school verwacht. Deze ½ dag zal gebruikt om de leerlingen even op adem te laten komen. 
 

▪ Op woensdag wordt er noodopvang gecreëerd  in de eigen bestaande contactbubbel voor 
het 1ste  leerjaar , 2de leerjaar en 6de leerjaar. De leerlingen van het 6de leerjaar kunnen ook in 
de namiddag op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag terecht in de noodopvang  op 
school (in hun eigen contactbubbel). Registratie via het aanmeldformulier is vereist! Criteria 
om gebruik te kunnen maken van de noodopvang zie pg. 5. 

 
▪ De school beslist autonoom welke kinderen in welke groepen zullen zitten. Wij vragen 

begrip te tonen voor deze beslissing en deze ook te accepteren. Bij de samenstelling van de 
groepen zullen wij volgende criteria hanteren: 

• Alfabetische volgorde van de klaslijst 

• Gezinssituatie: broers en zussen in verschillende leerjaren zullen sowieso in dezelfde 
groep zitten (A of B) zodat ouders van één gezin op één en hetzelfde moment de 
kinderen kunnen brengen en afhalen.  

 
▪ In de loop van volgende week zullen wij de groepslijsten op GIMME publiceren.  

 
▪ VBS Sint-Katrien krijgt ondersteuning van twee stagiaires uit de lerarenopleiding van 

Hogeschool Odisee.  
 

▪ Leerlingen blijven tijdens de schooluren steeds in dezelfde contactbubbel/groep. Er is geen 
circulatie van de leerlingen mogelijk tussen verschillende contactbubbels/groepen. 
Leerkrachten mogen wel ingezet worden in verschillende contactbubbels/groepen omdat zij 
zichzelf en de leerlingen kunnen beschermen door het dragen persoonlijke 
beschermingsmiddelen.  

Hoe houden we de school veilig? 
De veiligheid van onze leerlingen en ons personeel is het belangrijkste. Door een combinatie van 
maatregelen zorgen we voor een zo veilig mogelijke schoolomgeving.  
 

• Vaste groepen (contactbubbels): de groepen tijdens het lesgebeuren blijven altijd  
hetzelfde, er is geen circulatie van leerlingen mogelijk tussen de verschillende groepen. 
De leerlingen krijgen een vaste plaats in een vast lokaal. De verschillende groepen 
hebben geen contact met elkaar tijdens de schooluren.  
 

• Aparte speeltijden en lunchpauzes: de leerlingen lunchen in de klas in hun eigen 
contactbubbel. Er worden geen warme maaltijden en soep voorzien. Om circulatie in de 
klas te vermijden worden ook geen drankjes aangeboden. Gelieve uw kind een waterfles 
mee te geven.  Er zal gewerkt worden met alternerende speeltijden. Elke 
groep/contactbubbel krijgt een gebied op ons schoolterrein toegewezen waar het kan 
en mag spelen. 
 

• Afstand houden (1,5 meter): de leraren en leerlingen houden voldoende afstand van 
elkaar. leerlingen krijgen les in kleinere groepen (maximaal 11 leerlingen). 

http://www.vbssintkatrien.be/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6MNLw8xRFHyhZUANgQ4gKSZfAckD2F8l9SAJC8ypm4kYpjA/viewform?usp=sf_link
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• Mondmaskers:  Kleuters en kinderen uit de lagere school hoeven geen mondmasker te 
dragen (cfr. beslissing Veiligheidsraad). In de klassen raden we het gebruik dan ook af.  
Er is voldoende afstand voorzien tussen de verschillende banken. Ouders of kinderen die 
zich veiliger voelen door het gebruik van een mondmasker, bieden we de mogelijkheid 
dit te dragen tijdens de speeltijden en bij het zich verplaatsen naar de klas of 
speelplaats.  Dit is zeker geen verplichting, maar vrijblijvend. De leraren dragen een 
mondmasker wanneer zij de eerste regel van bescherming niet kunnen waarborgen nl. 
social distancing. De leerkrachten beschikken naast mondmaskers ook over een 
faceshield.    
  

• Netheid: leraren en leerlingen kunnen vaak hun handen wassen of ontsmetten met 
handgel. Er werd per cluster extra wasgelegenheid gecreëerd.  De lokalen worden 
regelmatig verlucht. De school maakt de lokalen grondig schoon. 

Hoe werk je als ouder mee aan veiligheid op school? 
• Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt. 

 

• Zet je kind af of haal het op aan de toegewezen ingang of uitgang van de school  
 

Overzicht ingangen per leerjaar 
(De ingangen zullen goed aangeduid staan ) 

 

Cluster  Ingang 

1LJ A – Poortje rechts naast gevelreclame 

2LJ  B – Poortje rechts van brievenbus => ingang refter 

6LJ  C – Grote witte schoolpoort 

 

• Kom niet op het terrein van de school: niet in de gangen, niet in de klas en niet op de 
speelplaats. 

 

• Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen bij het afhalen of brengen van je 
kind.  

 

• Blijf niet praten aan de ingang of uitgang.  
 

• Wil je praten met iemand van het schoolteam. Maak dan een afspraak via telefoon of via 
mail. 

 

• ’s Ochtends zal een leerkracht aan de toegewezen ingang per leerjaar de leerlingen 
onthalen. Bij het onthaal worden de handen ontsmet en de temperatuur gemeten en 
geregistreerd. Wanneer zou blijken dat een kind koorts ( 37.5C° of meer) heeft dan 
vragen wij aan de ouder om meteen de dokter te raadplegen. Die zal beslissen of je kind 
moet getest worden. Wij raden ouders aan om de temperatuur ’s ochtends thuis reeds 
te meten alsook de handen te wassen.  
 

 

http://www.vbssintkatrien.be/
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Wat als je kind ziek is?  
• Zieke kinderen moeten thuisblijven. 

 

• Is iemand van je gezin mogelijk besmet met corona of heeft iemand van je gezin corona? 
Dan moet je kind 14 dagen thuisblijven. Meer informatie over de procedure:  
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-
19_procedure_contact_NL.pdf 
 

• Behoort je kind tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan 
beslist de behandelende dokter of je kind de lessen op school kan volgen of verder thuis 
blijft leren.  

 

• Behoort iemand van je gezin tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte 
immuniteit? Dan mag je kind de lessen op school volgen. Tenzij de behandelende arts 
anders oordeelt.  

 

• Wordt je kind ziek op school? Dan zetten we het in een apart lokaal. We vragen je dan 
om je kind af te halen.  Neem daarna telefonisch contact op met de huisarts. Die zal 
beslissen of je kind moet getest worden.  

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

corona?  
• De besmette persoon krijgt de nodige verzorging. 

 

• Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) doet een contactonderzoek en neemt de 
gepaste maatregelen. 

 

• Het CLB onderzoekt met wie de besmette persoon contact had. Hoe lang en hoe intens 
was het contact? Dat bepaalt of het om een hoog risico contact of laag risico contact 
gaat. 

 

• Is je kind een hoog risico contact van de besmette persoon? Dan moet je kind 14 dagen 
thuisblijven. Neem twee keer per dag de temperatuur van je kind. Krijgt je kind 
ziektesymptomen dan moet je de huisarts telefonisch contacteren.    

  

• Is je kind een laag risico contact van de besmette persoon? Dan mag je kind naar school 
blijven gaan. Laat je kind buitenshuis een stoffen mondmasker dragen. Je kind moet ook 
1,5 meter afstand houden van andere personen.  Beperk extra sociale contacten en 
verplaatsingen. Krijgt je kind ziektesymptomen dan moet je de huisarts telefonisch 
contacteren.    

 

• Word je niet gecontacteerd door het CLB? Dan mag je kind verder naar school blijven 
gaan.  

• Een personeelslid dat ziek wordt op school, vragen we om naar huis te gaan en om de 
huisarts telefonisch te contacteren.   

http://www.vbssintkatrien.be/
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_NL.pdf
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_NL.pdf
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Wat gebeurt er met de leerjaren die niet starten op 18 mei? 
Voor de leerlingen van de andere leerjaren en het kleuteronderwijs verandert er weinig. Ze 
krijgen de nieuwe leerstof nog altijd via preteaching aangereikt. Wel zullen de  leerlingen van 
het 3de , 4de en 5de leerjaar net zoals de leerlingen die naar school komen op woensdag geen 
preteaching aangereikt krijgen en even op adem kunnen komen.   
 
De leerkrachten die inhoud voor preteaching aan de ouders , zullen ook ingeschakeld worden in 
de heropstart van de school en noodopvang. Daardoor zullen de titularissen van het 3de leerjaar-
4de leerjaar en 5de leerjaar  aangepaste afspraken met de ouders communiceren wat betreft 
bereikbaarheid tijdens de lesuren en het posten van de digitale agenda. 

Hoe wordt de noodopvang georganiseerd? 
• Welke kinderen vangen we op? 

o Kinderen van ouders die werken in de cruciale sectoren 
o Kinderen met een kwetsbare thuissituatie 
o Kinderen van ouders die bij de grootouders geen opvang kunnen voorzien en 

beiden buitenshuis werken. Er kan naar een attest gevraagd worden. 
 
Twijfel je of je kind naar de opvang kan?  Neem dan contact op met onze school: 
info@vbssintkatrien.be  

 

• Informatie bij de vraag: kan ik kinderopvang verzorgen als grootouder? 
 

o Grootouders boven 65 jaar of met een ernstige medische aandoening behoren 
tot de risicogroep. Er wordt afgeraden om hen in contact te brengen met 
kinderen. Grootouders die niet tot de risicogroep (minder dan 65 jaar en zonder 
ernstige medische aandoening) behoren, kunnen wel kinderen opvangen. 

 
o Personen ouder dan 65, diabetici, personen met een hart- long- of 

nieraandoening of personen met een verzwakt immuunsysteem zijn extra 
kwetsbaar voor het coronavirus. Daarom is het belangrijk dat ze goed 
beschermd blijven. In de tabel kan je in enkele stappen zien of het verstandig is 
om grootouders te laten instaan voor de opvang van kleinkinderen. 

 
Meer info: https://www.opgroeien.be/veelgestelde-vragen-coronavirus/wat-
met-de-grootouders  

 

• We zorgen voor een veilige opvang. We gebruiken overal dezelfde maatregelen (zie 
boven).  
 

 

• De noodopvang zal op twee buitenschoolse locaties georganiseerd worden nl. de 
parochiezaal Sint-Katrien en de sportzaal Almarik. Wanneer u uw kind(eren) heeft 
aangemeld voor de noodopvang via het aanmeldformulier dan zal u van ons een 
bevestigingsmail alsook de gegevens van de locatie/contactbubbel ontvangen. 
Aanmelden voor de noodopvang t.e.m. 18 mei kan via volgende website. Aanmelden 
voor de noodopvang vanaf 18 mei kan via volgende website.  

 

http://www.vbssintkatrien.be/
mailto:info@vbssintkatrien.be
https://www.opgroeien.be/veelgestelde-vragen-coronavirus/wat-met-de-grootouders
https://www.opgroeien.be/veelgestelde-vragen-coronavirus/wat-met-de-grootouders
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepuxH_X1uxO3ZVNaSPj_-jije4BVDrMR-XBe4k126hNtUMfA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6MNLw8xRFHyhZUANgQ4gKSZfAckD2F8l9SAJC8ypm4kYpjA/viewform?usp=sf_link
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Wat leren de leerlingen? En hoe gaan we hen opvolgen?  
 

• We beperken ons tot de essentiële onderwijsdoelen. We zorgen voor een evenwichtig en 
afwisselend vakkenpakket.  
 

• Leerlingen mogen niet overbelast worden. De leerkrachten zorgen voor een evenwicht 
tussen lessen op school, thuis nieuwe leerstof krijgen en taken en oefeningen. In de 
voormiddag zal de focus op de essentiële onderwijsdoelen liggen in de namiddag zal er 
zeker plaats zijn voor sport, spel, muzische opvoeding en recreatie.  

 

• Uitstappen, pedagogische studiedagen, sportdagen en facultatieve en pedagogische 
verlofdagen gaan niet meer door dit schooljaar. Zo hebben de leerlingen meer tijd om te 
leren en te oefenen. 

 

• Iedereen krijgt een eerlijke evaluatie met als doel in beeld te brengen waar de leerling 
staat. We geven alle leerlingen alle kansen om te bewijzen wat ze kunnen. Er zullen geen 
rapporten meer gemaakt worden dit schooljaar.  

 

• Door de coronacrisis kunnen een aantal afspraken van het schoolreglement niet 
uitgevoerd worden. Dat is overmacht. Daardoor wijzigt ons schoolreglement.      

 

• Leerlingen en leraars moeten het schooljaar goed kunnen afsluiten. We laten je nog 
weten hoe we dit zullen organiseren.  

 

Hoe bereid je als ouder je kind voor?  
 

• Praat met je kind. Stel het gerust dat het weer veilig naar school kan. Zit je kind in een 
leerjaar dat nog niet terug naar school mag? Leg dan uit waarom dat nu nog niet kan. 
 

• Bereid je kind voor: via welke weg gaat je kind naar school en leg uit waarom veel 
mensen een mondmasker dragen. Ook in de klas zal heel veel tijd gespendeerd worden 
aan welzijn.  
 

• Is het moeilijk om opnieuw naar school te gaan? Neem contact op met onze 
zorgcoördinator: isabelle.roeland@sintlievenkbo.be  . Samen kunnen jullie oplossingen 
bespreken.  

  
 Meer informatie?      

 
• Wil je graag meer weten over de heropstart van scholen?   

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/heropstart-lessen-op-school-informatie-voor-ouders  
• Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be 

http://www.vbssintkatrien.be/
mailto:isabelle.roeland@sintlievenkbo.be
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/heropstart-lessen-op-school-informatie-voor-ouders
http://www.info-coronavirus.be/


   
 

 

 8 

 

Tot slot… 
 

We volgen de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad. We kunnen 
de lessen op school enkel herstarten, als de Veiligheidsraad de beslissing 

en de timing niet verandert. 
 

De school strijdt vanaf 18 mei op verschillende fronten: preteaching, les op 
school en noodopvang. Gelieve begrip en respect te tonen voor de gemaakte 
keuzes. De heropstart veilig en verantwoord organiseren + daarbij rekening 

houden met ieders persoonlijke voorkeuren/wensen is niet mogelijk. 

 

De opgestelde organisatie voor de heropstart is onderhevig aan contextuele 

veranderingen. Concreet wil dat zeggen dat de school de organisatie kan 

bijsturen indien er bv. uitval bij het personeel zou zijn. Om de 2 à 3 dagen 

evalueren we het draaiboek dat werd opgesteld aan de hand van de 

risicoanalyse en sturen we bij waar nodig. Mochten er in de organisatie 

wijzigingen aangebracht worden dan brengt de school u zo snel mogelijk op de 

hoogte.  
 

De afstemming tussen de school en buitenschoolse opvang “De Buiteling” is 
nog niet concreet. Indien u vragen heeft over de BKO, gelieve u te richten tot 

de verantwoordelijken van BKO Herzele. 
 

Hartelijk dank voor uw begrip en medewerking. 

We proberen er samen in  de komende weken het beste van te maken met 

respect voor elke ouder, elk kind, elke leerkracht. 

 

Met beleefde groeten, 

Schoolbestuur KBO Herzele 

Directeur Maarten De Boe 

http://www.vbssintkatrien.be/

