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Borgerhout, 02/05/2020 

 

 

Veilig herstarten vanaf 15 mei: we werken eraan! 
 
Beste ouder,  
 
Op vrijdag 24 april besliste de Nationale Veiligheidsraad dat sommige klassen van de 
lagere school kunnen herstarten wanneer de veiligheidsvoorschriften kunnen nageleefd 
worden. De minister van Onderwijs en de sociale partners werkten verdere richtlijnen uit 
waarmee scholen kunnen nagaan hoe ze veilig en doenbaar kunnen herstarten.  

 
De veiligheid van onze leerlingen en ons personeel is het belangrijkste. De komende 
dagen onderzoeken we hoe we veilig kunnen herstarten. We gebruiken daarbij het 
draaiboek met maatregelen en richtlijnen dat we van de overheid kregen.   
 
De hieronder beschreven heropstart zal enkel plaats vinden als wij de toestemming 
hiertoe krijgen van de preventiedienst !! 
 

Welke kinderen moeten naar school komen? 
 

1. Kinderen waarvan de ouders buitenshuis moeten gaan werken kunnen naar de 
noodopvang. 
 

2. De kinderen van het 6de  leerjaar. 
 

3. De kinderen van het 1ste leerjaar. 
 

4. De kinderen van het 2de leerjaar. (indien organiseerbaar) 
 

*In deze volgorde geldt de voorrang van de leerlingengroepen als er maatregelen teruggeschroefd moeten 
worden. 
 
De kleuters en kinderen van het 3de, 4de en 5de leerjaar zullen verder vanop afstand een 
onderwijsaanbod krijgen. 
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Welke (extra) veiligheidsmaatregelen gelden? 
 
1.De basisregels blijven gelden voor iedereen 
aanwezig op school. 
 
2. De organisatie is gebaseerd op het systeem van 
contactbubbels.  Kinderen worden ingedeeld in 
bubbels van max. 14 kinderen.  Een kind dat in een  
contactbubbel zit kan nooit overstappen naar een 
andere bubbel.   
 
3. Bij het aankomen op school zal je de 
wegwijzers moeten volgen, steeds 1.5 m afstand  
behouden t.o.v. anderen en enkel de kinderen (en 

dus geen ouders) mogen de school binnen. Hun koorts zal gemeten worden en wanneer zij 
koorts vertonen zullen zij terug naar huis moeten gaan. Zij zullen hun handen met desinfecte -
rende gel moeten reinigen alvorens de school binnen te gaan. 
 
4. We werken met halve klasgroepen van het 1ste , 2de en 6de leerjaar die afwisselend in de 
voormiddag of in de namiddag op MAANDAG-DINSDAG-DONDERDAG-VRIJDAG en NIET 
op WOENSDAG les krijgen. De leerlingen binnen deze groepen kunnen niet blijven ineten op 
school. ’s Woensdags zal er een individueel aangepast onderwijsprogramma plaats vinden.   
 

Ø VOORMIDDAG-groep krijgt les van 08.30u -11.30u 
      We noemen hen GROEP A 

 
Ø NAMIDDAG-groep krijgt les van 12.30u-15.15u 

We noemen hen GROEP B 
 

  
*In de klassen gelden o.a. volgende afspraken. 

Ø Leerlingen wachten op een veilige afstand van elkaar en betreden één voor één de ruimte.  
Ø Vaste plaatsen in de klas. 
Ø Enkel gebruik van eigen schrijfgerief (potloden, gom,…) 
Ø Handen wassen op vastgelegde momenten (wordt uitgehangen) 
Ø We voorzien (extra) manuele ventilatie via ramen (gezondheid gaat hierbij voor op thermisch comfort) 
Ø Vuilnisbakken worden dagelijks geledigd. 
Ø Deuren blijven openstaan. 
Ø De leerlingen betreden/verlaten één voor één het lokaal, eerst het verste van de deur/andersom bij het 

verlaten. 
Ø Leerlingen circuleren minimaal in het klaslokaal. 
Ø … 

 
5. De volwassenen op school zullen steeds een mondmasker (en/of faceshield) dragen. 

 
6. Samen met u en met de leerkrachten zal je kind, op een aangepaste manier voor 

zijn/haar leeftijd, het toepassen van de veiligheidsmaatregelen (social distancing, 
handhygiëne, afzonderlijk toiletbezoek, klashygiëne) aanleren en hierin begeleid 
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worden. Er zijn ook extra leerkrachten op school die instaan voor dit 
begeleidingsproces. 
 

7. Extra personeel zal instaan voor het poetsen van de school en het tussentijds 
desinfecteren van de lokalen, klinken, toiletten, leuningen,…   De kinderen zullen ook 
zelf moeten instaan voor het reinigen van hun persoonlijke spullen. 
 

8. Ouders van leerlingen die ziek worden op school worden meteen gecontacteerd om 
hen af te halen. De leerlingen met COVID-symptomen worden meteen uit de klas 
gehaald en in een apart lokaal (= zorglokaal) in quarantaine geplaatst tot de ouders hen 
opgehaald hebben. 
 

9. Heb je bezorgdheden, vragen omtrent opvang ,… richt u steeds tot ons directieteam 
dat graag mee nadenkt over oplossingen. 

 
Blij, bang of boos? 
 
Wij zijn ons ervan bewust dat deze maatregelen een niet te onderschatten effect kunnen 
hebben op je kind(eren).  Bij de heropstart zal onze eerste zorg uitgaan naar het socio-
emotioneel welzijn van onze leerlingen. 
 

Wat kan je nu als ouder doen? 
 

Enkele tips: 
• Blijf in de buurt om vragen te beantwoorden. 
• Wanneer kan je kind werken voor school? Maak samen een plan op. 
• Maak voldoende tijd om te ontspannen, ook voor jezelf. 
• Gaat het moeilijk om thuis te leren? Neem contact op met de klasleraar. Samen 

kunnen jullie oplossingen bespreken. 
We weten dat het niet gemakkelijk is. Je doet wat je kan, dat is meer dan voldoende.  
 

 
 Meer informatie?     
• Alle vragen betreffende de opvang kunnen gericht worden aan de directie via e-mail 

naar directie@schooldereuzenpoort.be ,  telefonisch 03 291 30 93  of live in openlucht 
en op afstand. 

 
• 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 veel gestelde vragen: www.info-coronavirus.be 

 
 
Zorgzame groeten, 
 
Het De Reuzenpoortteam 
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Maandag 4 mei bevroegen we je aan de deur of telefonisch.  
We gaan ervan uit dat dit uw huidige situatie is.  Indien dit 
niet juist is of er zijn wijzigingen gelieve ons dan snel te 
contacteren.  
 
Uw kind : ……………………………………………………………………………… 
 
 
             Volgt les in het 1ste leerjaar  O   In groep A van 08.30u-11.30u 
       O   In groep B van 12.30u-15.15u 
 

O   Heeft noodopvang nodig op het moment dat  
      het geen les volgt indien dit kan ingericht  
      worden.  
 
O   Heeft voorbewaking nodig indien deze 
      ingericht kan worden. 

 
O   Heeft nabewaking nodig indien deze  
      ingericht kan worden. 

 
 
 

  
             Volgt les in het 6de  leerjaar  O   In groep A van 08.30u-11.30u 
       O   In groep B van 12.30u-15.15u 
 
       O   Heeft noodopvang nodig op het moment dat 
                                                                                het geen les volgt indien dit kan ingericht  
                                                                                worden. 
 

O   Heeft voorbewaking nodig indien deze  
      ingericht kan worden. 

 
O   Heeft nabewaking nodig indien deze  
      ingericht kan worden. 

 
 
    Kan nog niet naar school komen.   
 (kleuter-3de-4de-5de leerjaar)  O   Heeft noodopvang nodig. 
 

O   Heeft voorbewaking nodig indien deze  
                                                                                ingericht kan worden. 
 

O   Heeft nabewaking nodig indien deze  
      ingericht kan worden. 
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We doen ons uiterste best om het tweede leerjaar ook naar school te 
laten komen om les te volgen maar kunnen dit op dit moment nog niet 
garanderen. Dit hangt af van hoeveel kinderen er nood hebben aan 
noodopvang. 

 
 
             Volgt les in het 2de  leerjaar  O   In groep A van 08.30u-11.30u 
       O   In groep B van 12.30u-15.15u 
 
       O   Heeft noodopvang nodig op het moment dat  
                                                                                het geen les volgt indien dit kan ingericht  
                                                                                worden. 
 

O   Heeft voorbewaking nodig indien deze     
      ingericht kan worden. 

 
O   Heeft nabewaking nodig indien deze  
      ingericht kan worden. 

 
 

 
 


