
 

 

 

 

Beste ouder 

Zoals eerder gecommuniceerd in onze mail van donderdag 28 mei jl. blijft in onze school de huidige 

regeling nl. de combinatie van lesactiviteiten in het lager onderwijs voor 1ste, 2de en 6de leerjaar, 

preteaching voor de overige lagere klassen en kleuteronderwijs én noodopvang voor doelgroepen, 

tot en met vrijdag 5 juni van kracht. Kleuter- en lager onderwijs starten volledig op maandag 8 

juni 2020. 

Na de bijzondere Veiligheidsraad van vorige week werd het draaiboek alweer hertekend met een 

wijziging van een aantal maatregelen. In de media heeft men niet altijd een correcte duiding 

gegeven van de update. Vast staat dat niet elke school vanuit dezelfde beginsituatie de realisatie 

van de uitbreiding van de heropstart kan uitwerken. Prioriteit nr. 1 voor VBS Sint-Katrien: 

veiligheid leerlingen & personeel. 

Opdat meer basisscholen veilig en doenbaar kunnen heropstarten en meer leerlingengroepen les 

kunnen volgen, versoepelden de regels rond social distancing:  de klasgroep wordt de 

contactbubbel. Alle leerlingen blijven tijdens de lesactiviteiten, speeltijden en noodopvang in 

hun contactbubbel bij hun klastitularis. 

In samenspraak met directeur, schoolbestuur en preventieadviseur werd voor VBS Sint-Katrien 

beslist om halve dagen les te geven aan de volledige klasgroep. Duiding bij deze beleidskeuzes kan u 

vinden op onze website en op GIMME. Aangezien VBS Sint-Katrien de leerlingen meer dan de helft 

(2.5 dagen/20 lestijden/ 74% van de normale onderwijstijd! ) kan aanbieden, vervalt de 

preteaching voor alle kleuterklassen en leerjaren. 

In de namiddag voorziet de school noodopvang in de eigen klasbubbel. Gelieve tijdig aan te melden 

via het aanmeldformulier.  

De voor- en naschoolse opvang “Buiteling” zal opnieuw op school georganiseerd worden in de 

turnzaal van de school. Gelieve ook voor deze opvang steeds tijdig aan te melden via ticketgang. 

Heeft u vragen over de voor- en naschoolse opvang, contacteer dan Dorine.DeSmet@herzele.be.  

Hoe houden we de school veilig volgens de opgelegde maatregelen? 
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): tijdens de lesdagen blijft de klasgroep de 

contactbubbel. De verschillende groepen hebben geen contact met elkaar.  

• Aparte speeltijden: Speeltijden op de speelplaats worden georganiseerd in de 

bestaande klasbubbel en in aparte zones/shiften. Zo vermijden we contact tussen de 

verschillende groepen.  

• Afstand houden: de sociale distancing voor leerlingen van dezelfde contactbubbel 

vervalt. 

 

http://www.vbssintkatrien.be/
https://www.vbssintkatrien.be/2020/05/28/infobrief-coronavirus-update-heropstart-van-de-volledige-school/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepnu0xRc1QY1OctFbl3tFM3CUBn1foj83ifTW5JY8Ypgj_Ag/viewform?usp=sf_link
https://herzele.ticketgang.eu/
mailto:Dorine.DeSmet@herzele.be


 

 

 

• Mondmaskers: : Kleuters en kinderen uit de lagere school hoeven geen mondmasker te 

dragen. 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 en hygiëne  leraars en kinderen kunnen vaak hun handen wassen of 

ontsmetten met zeep/handgel. De lokalen worden regelmatig verlucht. Meubilair, 

toiletten, lokalen, klinken… worden volgens een onderhoudsschema regelmatig 

gereinigd. 

 Kleuter Lager 

Onthaal  Tussen 08.15 uur -08.30 uur. Tussen 08.25 uur -08.40 uur. 

Verloop Bij goed en slecht weer: 
Titularis wacht in de klas op de 
leerlingen. Ouders brengen hun 
kleuter tot aan de klasdeur.  
 
 

Bij goed weer: Titularis wacht 
in de toegewezen zones (zie 
plan onder deze tabel) rond de 
kerk op de leerlingen. Gelieve 
de school tijdig te verwittigen 
bij ziekte/afwezigheid via 
secretariaat@vbssintkatrien.be   
 

Bij heel slecht weer (veel 
regen):  
De leerlingen begeven zich 
zelfstandig naar de klas via de 
witte schoolpoort. Titularis 
wacht hen op in de klas.  
 

Start van de lessen 08.30 uur 08.40 uur 

Einde van de lessen  12.05 uur 12.15 uur 

Verloop Ouders wachten in de blauwe 
zones op hun kinderen.  

Ouders wachten in de blauwe 
zone op hun kinderen. 
Klastitularis komt met de 
leerlingen naar de toegewezen 
zone op het dorpsplein. 

Overgang BKO-school & 

school/BKO 

U kan uw kind(eren) brengen en afhalen zoals gewoonlijk aan de 

ingang van de turnzaal. 

Hebt u vragen m.b.t. de voor- en naschoolse opvang gelieve u te 

richten tot Dorine.DeSmet@herzele.be  

 

http://www.vbssintkatrien.be/
mailto:secretariaat@vbssintkatrien.be
mailto:Dorine.DeSmet@herzele.be


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blauwe zones= wachtzones voor ouders bij het brengen en afhalen 

Hoe werk je als ouder mee aan veiligheid op school? 
• Wij vragen aan alle ouders om de uren van brengen/ophalen te respecteren. Wanneer 

de lesactiviteiten starten, gaan de deuren dicht en blijven de leerkrachten in hun 

klasbubbel. 

• We doen beroep op de burgerzin van elke ouder: houd steeds voldoende afstand 

(ochtend/ middag).  

• Maak het moment van het brengen en het ophalen van uw kind kort.  

• Draag als ouder een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt.             

• Ouders komen niet in de gangen en niet in de klas. 

• Blijf niet onnodig praten bij het brengen of afhalen van uw kind(eren).  

• Wil je praten met iemand van het schoolteam, maak dan een afspraak via telefoon of 

via mail. Toegang naar het directielokaal en secretariaat hoofdschool = aanbellen aan 

de ingang van turnzaal. 

 

 

 
 

http://www.vbssintkatrien.be/


 

  

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


 

 

 

Hoe bereid je als ouder je kind voor?  
 

• Praat met je kind. Stel het gerust dat het weer veilig naar school 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.  

 

• Bij de herstart maakt onze school tijd voor de emoties en zorgen van leerlingen. We 
doen dat voor alle leerlingen. 
 

• Is het moeilijk om opnieuw de stap naar school te zetten? Heb je nog andere praktische 
vragen ?Neem contact op met onze zorgcoördinator: isabelle.roeland@sintlievenkbo.be 
. Samen kunnen jullie oplossingen bespreken.  

Varia 
Wat met fietsers?  
 
Wie met de fiets naar school komt, mag eerst naar de toegewezen zone op het dorpsplein 
fietsen waar de titularis de leerlingen opwacht.  Wanneer de titularis met de leerlingen richting 
de klas trekt, kan door de leerling de  fiets in de fietsenstalling geplaatst worden. 
 
Wat moet mijn kind allemaal meebrengen? 
 
Wij vragen aan de leerlingen om op de eerste schooldag alle boeken, werkschriften en agenda 
die ze thuis nog hebben, mee te brengen. Alles wordt dan bewaard in de klas behalve wat het 
kind nodig heeft voor zelfstandig werk thuis. 
 
Omdat de hygiëne -en afstandsmaatregelen het allerbelangrijkst zijn, willen we ook vragen dat 
uw kind het persoonlijk schrijfmateriaal ( ontvangen van de school bij de start van het 
schooljaar) meebrengt indien dit thuis ligt. Indien er nog extra materiaal moet meegebracht 
worden, zal de klasleerkracht dit communiceren via GIMME.  
 
Wat met traktaties? 
 
Traktaties mogen op voorwaarde dat ze aangekocht werden in de winkel en in gesloten 
verpakking meegegeven worden aan de kinderen. M.a.w. een zelfgebakken cake meebrengen 
om te trakteren mag niet. Een aangekochte cake uit de winkel in gesloten verpakking 
meebrengen, mag wel. Om praktische redenen raden wij wel aan om zoveel mogelijk met 
individuele traktaties te werken bv. een zakje koekjes per kind. 
 
Lunch in de noodopvang. 
 
Leerlingen die in de noodopvang blijven, brengen een lunchpakket & drankje mee. De 
schooldrankjes zijn vanaf heden ook terug verkrijgbaar in de eigen contactbubbel.  

http://www.vbssintkatrien.be/
mailto:isabelle.roeland@sintlievenkbo.be
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