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CORONAVIRUS 

September 2020 

 

 

 

    donderdag, 20 augustus 2020 

 

  

Beste ouder,   

 

We zijn bezig met het opstarten van het nieuwe schooljaar volgens de huidige situatie. 

 

    Kennismakingsmoment voor leerlingen van het 1ste leerjaar en het 4de leerjaar donderdag 27/8/2020. 

Omwille van de huidige situatie kunnen we dit niet laten doorgaan zoals gepland. 

1ste leerjaar: we willen de leerlingen en de ouders de kans geven om kennis te maken met de klas en de juf. We 

zullen dit doen volgens de richtlijnen. We zullen maximaal 4 ouders toelaten in één lokaal met de nodige afstand 

Het is verplicht om op voorhand in te schrijven via deze link https://forms.gle/c6tFARx6vAdi3Wpm9 

Afspraken: 

• Één ouder per kind 

• Enkel de leerling, geen broers/zussen 

• Handen ontsmetten bij het binnenkomen van het gebouw 

• Dragen van een mondmasker vanaf het betreden van de school (ook op de speelplaats) 

• Respecteren van social distancing in de gang en het klaslokaal 

• Respecteren van de uren 

    Er is een mogelijkheid om het gym T-shirt te passen, de kosten komen nadien op de schoolrekening. 

    4de leerjaar: er is geen kennismakingsmoment voorzien. 

 

Oudercontact/ infoavond september. 

We kunnen geen oudercontact/infoavond fysiek laten doorgaan, daarom zorgen de leerkrachten ervoor dat ze jullie 

zullen informeren via een presentatie. 

De presentatie kan je vinden op de website: www.vlspaal.be vanaf 31/8/2020. Je kan kijken bij de rubriek 

communicatie, dan kan je alles vinden per leerjaar. 

Indien er vragen zijn, kunnen jullie de klastitularis contacteren via Questi.  

 

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. 

Praktische afspraken bij het afzetten en ophalen van de leerling 

Onderbouw: 

• ’s morgens: geen ouders op de speelplaats (ook niet op 1 september) 

• ’s avonds: ouders komen hun kind afhalen, leerlingen van het 1ste leerjaar zullen op de speelplaats 

beneden wachten 

• Er is geen rij van de onderbouw (Meldertsesteenweg) naar de bovenbouw (Diestersesteenweg) 

Bovenbouw: 

• Ouders komen niet op de speelplaats, ze wachten aan de parochiezaal. 

• Leerlingen gebruiken enkel de poort “Diestersesteenweg” (niet Kloosterstraat) 

  

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

https://forms.gle/c6tFARx6vAdi3Wpm9
http://www.vlspaal.be/
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Ze gaan via de Kloosterstraat om hun kleuters op te halen. Leerlingen gebruiken ook niet de poort aan de 

Kloosterstraat. 

 

Hoe houden we de school veilig? 

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

• 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. 

 

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

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

leerlingen. Hoe beleven de kinderen deze vreemde tijd?  

• We zullen starten met het afnemen van toetsen/ testen. We zullen deze toetsen/testen enkel gebruiken  

om te bepalen welke leerstofonderdelen de leerlingen nog niet of onvoldoende beheersen. De leerlingen 

moeten zich hier niet voor voorbereiden. De resultaten komen niet op het rapport. We zullen enkel de 

ouders van de leerlingen contacteren als we ons als school zorgen maken over de resultaten.  

 

Hoe bereid je als ouder je kind voor?  

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

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

• 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. 

Zorgteam: 

1ste: Natalie Caubergs: natalie.caubergs@vlspaal.be 

2de, 4de, 6de leerjaar: Katleen Exelmans: katleen.exelmans@vlspaal.be 

3de, 5de leerjaar: Ann Moens: ann.moens@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 

• 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  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.  

 

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

deze manier starten, als de Veiligheidsraad de beslissing (code geel) niet verandert. Bij een eventuele 

wijziging van een kleurcode brengen we jullie op de hoogte van de nieuwe afspraken. 

 

Meer informatie?      

 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. 
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