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CORONAVIRUS 

mei  2020 

 

 

UPDATE 

    donderdag, 28 mei 2020 

 

  

Beste ouder,   

 

We zijn blij om jullie te kunnen laten weten dat vanaf volgende week vrijdag 5 juni weer alle kinderen een aantal 

dagen naar school kunnen komen! 

 

Op welke dagen kan uw kind weer naar school? 

Voor het 1ste, 2de en 6de leerjaar verandert er niets. De leerlingen zullen nog steeds 2 dagen les krijgen. 

De groene groepen komen op maandag en dinsdag naar school, de blauwe groepen komen op donderdag 

en vrijdag naar school. Op woensdag is er geen les, dan voorzien we enkel noodopvang. 

 

Voor het 3de 4de en 5de leerjaar werken we met hetzelfde systeem. Ook deze klassen worden verdeeld in een 

groene groep en een blauwe groep. Ook hier komen de groene groepen op maandag en dinsdag naar school, 

de blauwe groepen komen op donderdag en vrijdag naar school. Op woensdag is er geen les, dan voorzien 

we enkel noodopvang. 

De leerkrachten zullen zo snel mogelijk via mail aan de ouders van elke leerling laten weten tot welke groep  

hij/zij behoort.  

 

Op de dagen dat de leerlingen thuis zijn blijven we taken via pre-teaching voorzien. U kan deze taken nog steeds 

terug vinden op onze website zoals voordien. 

OPGELET: Er worden geen vaste momenten meer voorzien voor vragen via Praatbox.  Als er vragen bij de taken 

zijn, kan er wel een Praatbox aangevraagd worden bij de klasleerkracht. Dit kan best door een mailtje te sturen 

naar de juf. Op woensdag voorzien we geen taken meer.  

 

 

Praktische afspraken bij het afzetten en ophalen van de leerlingen 

Om drukte aan de schoolpoort te vermijden blijven de volgende afspraken gelden: 

 

ONDERBOUW 

ochtend 

o Er is geen toezicht om 8u15.  

o 1ste leerjaar: komen naar school om 8u30 
o 2de leerjaar: komen naar school om 8u40 

o 3de leerjaar: komen naar school om 8u50  
 

middag 

o 12u20: kinderen die ‘s middags naar huis gaan, 
kunnen in de namiddag niet meer terug naar 

school komen (om 12u30 gaan poorten dicht). 
(hoofdvakken worden in de voormiddag 
gegeven) 

o Kinderen die enkel in de namiddag van de 
opvang gebruik maken, komen om 12u20 naar 

de opvang. (om 12u30 gaan poorten dicht). 
 

Avond 
o 1ste leerjaar verlaat de school om 15u 
o 2de leerjaar verlaat de school om 15u10 

o 3de leerjaar verlaat de school om 15u20 

BOVENBOUW 

ochtend 

o Er is geen toezicht om 8u15.  

o 6de leerjaar: komen naar school om 8u30  
o 5de leerjaar: komen naar school om 8u40  

o 4de leerjaar: komen naar school om 8u50  
 

middag 

o 12u20: kinderen die ‘s middags naar huis gaan, 
kunnen in de namiddag niet meer terug naar 

school komen (om 12u30 gaan poorten dicht). 
o Kinderen die enkel in de namiddag van de 

opvang gebruik maken, komen om 12u20 naar de 

opvang. (om 12u30 gaan poorten dicht). 
 

Avond 
o 6de leerjaar verlaat de school om 15u 

o 5de leerjaar verlaat de school om 15u10 
o 4de leerjaar verlaat de school om 15u20 
o Ouders komen niet op de speelplaats. 

o Er is geen studie 
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OPGELET! Deze begin- en einduren gelden zowel voor kinderen die naar de les komen als voor kinderen 

die naar de opvang komen. 

 

***  Ouders van leerlingen in VKS Hand in Hand gebruiken niet de poorten aan de Diestersesteenweg.  

Ze gaan via de Kloosterstraat om kleuters op te halen. 

 

Hoe houden we de school veilig? 

Door een combinatie van onderstaande maatregelen zorgen we voor een zo veilig mogelijke schoolomgeving. 

• Er wordt gewerkt met kleine, vaste groepen van max 11 leerlingen in de OB (onderbouw) en max 12 

leerlingen in de BB (bovenbouw). Die groepen blijven altijd dezelfde.  

• De leerlingen krijgen een vaste plaats in een vaste klas.  

• Er zijn aparte speeltijden, hier volgen we de richtlijnen van de veiligheidsraad. 

• De leerlingen eten in hun klas. Ze gaan niet meer naar de eetzaal.  

• We houden afstand van elkaar (tussen leerkrachten en leerlingen) binnen in het gebouw.  

• Alle leerkrachten zullen een mondmasker dragen. Van de leerlingen wordt dit niet verwacht.  

• Leerkrachten en leerlingen kunnen vaak hun handen wassen of ontsmetten.  

• De lokalen worden regelmatig verlucht en grondig gepoetst. 

 

Hoe werk je als ouder mee aan veiligheid op school? 

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

• Respecteer de afspraken bij het afzetten en ophalen van je kind.  

• Blijf niet praten aan de ingang of uitgang.  

• Houd 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen. 

• Kom niet in de schoolgebouwen. 

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

 

Wat leren de leerlingen? En hoe gaan we hen opvolgen?  

• Bij de herstart van de lessen zullen we eerst en vooral aandacht hebben voor de emoties en zorgen van 

leerlingen. Hoe beleven de kinderen deze vreemde tijd?  

• We beperken ons tot de essentiële onderwijsdoelen. Leerlingen mogen niet overbelast worden. We 

zorgen voor een evenwichtig en afwisselend vakkenpakket.  

• Uitstappen, pedagogische studiedagen, sportdagen en facultatieve verlofdagen gaan NIET meer 

door dit schooljaar.  

• Er komt geen derde rapport. In juni worden er wel nog een online oudercontact georganiseerd waar de 

vorderingen van uw kind besproken kunnen worden.  

• Door de coronacrisis kunnen een aantal afspraken van het schoolreglement niet uitgevoerd worden. Dat 

is overmacht. Daardoor wijzigt ons schoolreglement.  

• Leerlingen en leerkrachten moeten het schooljaar goed kunnen afsluiten. We laten je nog weten hoe 

we dit zullen organiseren.  

 

 

 

 

o De ouders komen op de speelplaats via de 
poort en verlaten de school via dezelfde weg. Er 
is nadar voorzien om de in- en uitgang van 

elkaar te scheiden. 
o Alle leerlingen krijgen een vaste plaats op de 

speelplaats en blijven daar staan tot de ouder er 
is. We vragen om maar met 1 ouder per gezin 

te komen. 
o Broers of zussen mogen samen de school 

verlaten. 

o Er is geen rij van OB naar BB. 
 

 



3 
 

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. 

• Onze school zal er anders uitzien. Ook de regels zullen anders zijn.  

Om de kinderen voor te bereiden op die veranderingen hebben we een filmpjes gemaakt. Bekijk en 

bespreek het samen met je kind. Je kan dit filmpje bekijken op onze website.  

• Is het moeilijk om opnieuw naar school te gaan? Neem contact op met de klasleraar of zorgjuf.  

Samen kunnen we oplossingen bespreken. Indien nodig kan je ook het CLB contacteren. 

 

Hoe wordt de opvang georganiseerd? 

• De noodopvang blijven we organiseren per vestiging. 

De kinderen van het 1ste tot en met het 3de leerjaar worden opgevangen in de onderbouw.  

De kinderen van het 4de tot en met het 6de leerjaar worden opgevangen in de bovenbouw.  

• We zorgen voor een veilige opvang. We gebruiken overal dezelfde maatregelen zoals die hierboven 

beschreven werden. De groepjes van leerlingen in de opvang, hebben geen contact met de groepjes van 

leerlingen die les krijgen op school.   

• De leerlingen in de opvang kunnen de taken die ze krijgen via afstandsonderwijs in de opvang maken 

maar zullen daar geen les krijgen. Het is belangrijk dat ze het nodige schoolmateriaal bij zich hebben. 

De taken worden niet verbeterd in de opvang.  

• De groep van de opvang kan verschillen van de klasgroep. 

• Welke kinderen vangen we op? 

• Leerlingen van ouders die werken in een cruciale sector.  

• Leerlingen die zich in een moeilijke thuissituatie bevinden.  

• Leerlingen van ouders die niet thuis kunnen werken. Ouders die niet thuis mogen werken, 

vragen een attest aan hun werkgever en brengen dit mee naar onze noodopvang. 

• Ouders die de komende weken gebruik willen maken van de noodopvang, moeten zich via de link 

hieronder inschrijven (niet inschrijven om les te volgen!): 

 WK23 (02/06-05/06) - OB - Bevraging aanwezigheid leerlingen https://forms.gle/NvMutFwSiGPkun2y7 

 WK23 (02/06-05/06) - BB - Bevraging aanwezigheid leerlingen https://forms.gle/3FQVPuey1uBCNTtq5 

 WK24 (08/06-12/06) - OB - Bevraging aanwezigheid leerlingen https://forms.gle/4eiskt3npcmXdHZU8 

 WK24 (08/06-12/06) - BB - Bevraging aanwezigheid leerlingen https://forms.gle/Z4YYgv1yvC5n3pVk9 

 WK25 (15/06-19/06) - OB - Bevraging aanwezigheid leerlingen https://forms.gle/FstutRVGFbpCSe5o9 

 WK25 (15/06-19/06) - BB - Bevraging aanwezigheid leerlingen https://forms.gle/ion1Y8H3uVzWCdoUA 

 WK26 (22/06-26/06) - OB - Bevraging aanwezigheid leerlingen https://forms.gle/SP73CFdFyjrybiLn9 

 WK26 (22/06-26/06) - BB - Bevraging aanwezigheid leerlingen https://forms.gle/93KpnMezmv3Q11LP7 

 WK27 (29/06-30/06) - OB - Bevraging aanwezigheid leerlingen https://forms.gle/5W5SM7es1U8tQwtP7 

 WK27 (29/06-30/06) - BB - Bevraging aanwezigheid leerlingen https://forms.gle/8Kp18tUKg2ub7tsP8 

De opvangkalender kan voor de volgende  weken ingevuld worden. We raden aan dat in de mate van het 

mogelijke ook zo snel mogelijk te doen, zodat we een zo goed mogelijk zicht hebben op de noden van de 

opvang. 

De opvangkalender kan altijd aangevuld worden. Wijzigingen of annuleringen moeten gebeuren via het 

secretariaat: secretariaat@vlspaal.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 en breng je de school op de hoogte. Meer informatie over de procedure:  

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_NL.pdf 

https://forms.gle/NvMutFwSiGPkun2y7
https://forms.gle/3FQVPuey1uBCNTtq5
https://forms.gle/4eiskt3npcmXdHZU8
https://forms.gle/Z4YYgv1yvC5n3pVk9
https://forms.gle/FstutRVGFbpCSe5o9
https://forms.gle/ion1Y8H3uVzWCdoUA
https://forms.gle/SP73CFdFyjrybiLn9
https://forms.gle/93KpnMezmv3Q11LP7
https://forms.gle/5W5SM7es1U8tQwtP7
https://forms.gle/8Kp18tUKg2ub7tsP8
mailto:secretariaat@vlspaal.be
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_NL.pdf
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• 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.  

 

 

We blijven de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad volgen. We kunnen de lessen op school 

enkel herstarten, als de Veiligheidsraad de beslissing en de timing niet verandert.  

 

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 veel gestelde vragen: www.info-coronavirus.be  

 

We hopen dat alles een beetje duidelijk is.  

Zorg goed voor elkaar en blijf gezond. Tot binnenkort! 

Vriendelijke groeten, 

Directie en leerkrachten van de Buiteling. 

 

 

 

 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/heropstart-lessen-op-school-informatie-voor-ouders
http://www.info-coronavirus.be/

