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Heropstart en regeling einde schooljaar   

In dit document is de regeling opgenomen betreffende de heropstart van onze school. 
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Welke klassen komen terug naar school? 
De overheid beslist welke leerjaren al dan niet naar school kunnen komen en vanaf 
wanneer. Hieronder vinden jullie de huidige regeling voor onze school. 
 

P 
K1 
K2 
K3 

Tot nader order blijft de kleuterafdeling dicht. Er is voorlopig geen 
datum voorzien voor de terugkeer van de kleuters naar school. Enkel de 
kleuters waarvan beide ouders op hetzelfde tijdstip moeten werken 
kunnen van de opvang genieten op school. De nodige attesten dienen 
correct ingevuld te worden door de werkgever.  

L1 Deze klas herstart op maandag 18 mei met 3 halve dagen les per week. 
De lessen gaan door op maandagmorgen, dinsdagmorgen en 
donderdagmorgen van 8u45 tot 11u55. Preteaching blijft behouden op 
de andere momenten. De leerlingen die naar school komen, dienen 
zich strikt te houden aan de uitgebreide veiligheidsvoorschriften. 

L2 Deze klas herstart op maandag 25 mei met 2 halve dagen les per week. 
De lessen gaan door elke maandagmorgen en donderdagmorgen van 
8u30 tot 11u40. Preteaching blijft behouden op de andere momenten. 
De leerlingen die naar school komen, dienen zich strikt te houden aan 
de uitgebreide veiligheidsvoorschriften.  

L3 
L4 
L5 

Tot nader order blijft preteaching behouden. Er is voorlopig geen datum 
voorzien voor de terugkeer naar school. Enkel met attest van de  
werkgever(s) kan eventueel opvang worden voorzien. 

L6 Deze klas start op vrijdag 15 mei en komt 2 volledige dagen naar school 
op dinsdag van 8u30 – 15u25 en vrijdag van 8u30 – 15u25. Preteaching 
blijft behouden op de andere momenten. De leerlingen die naar school 
komen, dienen zich strikt te houden aan de uitgebreide veiligheids-
voorschriften. Lunch over de middag gebeurt bij voorkeur thuis (tussen 
12u en 13u). 
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Veiligheidsvoorschriften 

 

Onze school hanteert strikte veiligheidsmaatregelen om ervoor te zorgen dat de 

heropstart veilig kan gebeuren. Hiervoor hebben we ons gebaseerd op alle 

maatregelen die door de overheid zijn opgelegd. Alle maatregelen worden gekeurd 

door de preventieadviseur. Leerlingen en ouders dienen zich strikt te houden aan 

deze opgelegde maatregelen.  

Veiligheidsmaatregelen (goed lezen!) 

Algemeen en in de klas 

1. Ben je ziek, heb je koorts,… dan blijf je thuis. 

2. We raden aan om thuis de lunch te nemen. Voor leerlingen die niet naar 

huis kunnen over de middag, dienen de ouders een lunchpakket met 

drankje te voorzien. Het middagmaal wordt verplicht in het vast lokaal 

genuttigd. Vergeet niet om voldoende water mee te nemen en 

koekjes/fruit als tussendoortje. 

3. Het betreden van de fietsenberging gebeurt individueel. In de wachtrij 

moet je de nodige afstand respecteren. 

4. De school is enkel toegankelijk via de hoofdingang (houten poort 1). 

5. Bij het binnenkomen moeten de handen ontsmet worden. De temperatuur 

wordt van elk kind gemeten. 

6. De leerlingen gaan onmiddellijk naar hun klaslokaal en volgen de 

richtlijnen van de leerkracht. Leerlingen troepen niet samen op de 

speelplaats of op andere plaatsen voor de aanvang van de lessen. 

7. Op het schooldomein en in de gangen geldt éénrichtingsverkeer. Volg 

daarvoor de aangeduide rode en blauwe pijlen. 

8. Social distancing van 1,5 m moet te allen tijde en overal gerespecteerd 

worden (zie lijnen, voetjes, stippen, e.d.). 

9. Het secretariaat is maar beperkt en bij hoogdringendheid toegankelijk.  

10. Volg ten alle tijden de aanduidingen die gemarkeerd staan op de 

speelplaats, in de gang en het plan met de looprichting. 

11. Ouders worden enkel op school toegelaten na afspraak. 

12. Eén per één binnengaan in gangen en lokalen. Respecteer ook hier de 

nodige afstand. Hierbij wordt het FILA-principe gehanteerd (first in, last 

out). 

13. Je hebt een vast lokaal en een vaste plaats. De leerkrachten verplaatsen 

zich. 

14. Handen wassen met zeep of handgel bij:  

- het binnenkomen van een lokaal; 

- voor en na de pauzes/middagpauze; 

- voor en na toiletbezoek; 

- bij het verlaten van de school. 

15. Niezen en hoesten in de elleboog. 

16. Fysiek contact is verboden. 

17. Alle deuren blijven zoveel mogelijk open, ramen worden indien het weer 

het toelaat steeds geopend en trapleuningen worden niet aangeraakt. 

18. Gebruikte voorwerpen (oa kleuterfietsen, …)/ computers worden altijd 

ontsmet.  

19. Het is verboden op de speeltoestellen te spelen. 
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20. Het keuterspeelgoed wordt dagelijks ofwel ontsmet ofwel in quarantaine 

geplaatst. 

21. Bij het verlaten van de klas werk je volgens het FILO-principe (first in, last 

out). 

22. Het verlaten van de school gebeurt via de uitgang van de 

lerarenparking/fietsberging (houten poort 2) en volgens de aangeduide 

route. Het is toegestaan dat er één ouder wacht om hun kind(eren) en dit 

in een groene vierkant. 

23. We organiseren geen ‘lange rij’ naar huis, wegens glijdende uren. 

24. We organiseren geen naschoolse opvang, daarvoor kan je in De Jutter 

terecht.  

25. Wij organiseren geen busvervoer. 

26. Geen samenscholingen voor of na de lessen. 

 

Toiletgebruik 

27. Social distancing van 1,5 m moet te allen tijde en overal gerespecteerd 

worden (zie lijnen, stippen, e.d.). 

28. Maximum 1 leerling per toiletruimte tegelijk. 

29. De inkomdeur van het toilet laten open staan. 

30. Om besmetting te voorkomen ook handen wassen voor het gebruik van 

het toilet. 

31. Na gebruik de bril met toiletpapier afvegen. 

32. Toilet doorspoelen met gesloten deksel en het deksel terug openen. 

33. Bij het verlaten van het toilet de deur laten open staan. 

34. Handen wassen!!! 

35. Kraan terug dicht draaien met behulp van papier. 

Opvang 

Vanaf maandag 11 mei wordt de regeling voor opvang uitgebreid. Ouders die 

beiden moeten werken, kunnen de school vragen om opvang te voorzien. De 

basisregel blijft echter dat thuisblijven de norm is. We vragen dan ook met aandrang 

om enkel een aanvraag voor opvang in te dienen als het echt noodzakelijk is. Enkel 

met geldige attesten van de werkgever van de ouders, kunnen we de opvang 

voorzien. 

Graag opvang telefonisch aanvragen tegen ten laatste de vrijdag voor de komende 

opvangweek. Dit kan op het nummer 0497/43 03 48 tussen 9u en 12u. 

 

Hou er rekening mee dat de school gesloten is op:                                                                         

20 mei, 2 en 3 juni � facultatieve vrije dagen door.                                                                      
(De Jutter heeft nog niet bevestigd dat ze opvang kunnen voorzien).                                                                            

21 en 22 mei � Hemelvaart                                                                                                      

1 juni � Pinkstermaandag 
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Evaluatie op het einde van het schooljaar 
 

Deze afspraken gelden voor de volledige Scholengroep en zijn beslist nadat alle 

aanbevelingen vanuit de koepel zijn besproken. Daarnaast staan er ook zaken in die 

verplicht worden van het Departement Onderwijs. Dit is een uitzonderlijk jaar, ik hoop 

dan ook dat iedereen begrip kan tonen voor deze gezamenlijke aanpak. 

 

1. Er worden geen eindtoetsen/examens georganiseerd in juni, 

voor geen enkele klas. 

2. In juni krijgen de leerlingen een rapport met quoteringen die 

vooral gebaseerd zijn op permanente evaluatie en de resultaten 

die reeds behaald waren. 

Laatste schooldag 

Er werd beslist met de gehele Scholengroep, dat we geen lessen voorzien in juli. De 

laatste schooldag valt dus op dinsdag 30 juni.   

Ik sluit niet uit dat er nog kleine wijzigingen komen die verplicht worden door de overheid. 
De meeste dingen worden opgelegd vanuit de overheid, voor andere zaken moeten we 
als school in eer en geweten en na druk overleg op verschillende niveaus knopen 
doorhakken. 

Ik hoop dan ook op begrip voor de genomen beslissingen in deze hoogst uitzonderlijke 
situatie. Aarzel niet om ons te contacteren op het nummer 0497/430.348 mochten er nog 
bijkomende vragen of onduidelijkheden zijn. 

  

Hou jullie goed. 

  

Met vriendelijke groet, 

 

Met vriendelijke groeten, 
Saskia Ghysel 
Directeur GO! Bs De Tuimelaar 

 

 

 

 


