
  
 

  Machelen, 4 mei 2020 

                                            

     

Beste ouders  
 

 

Ondertussen werd er in de Nationale Veiligheidsraad besloten tot een heropstart van de scholen 

in fases. Op 18 mei mogen een aantal klassen starten, met 15 mei als proefdag.  Dit vraagt grondig 

overleg met veel verschillende partijen om dit op een zinvolle en veilige manier te organiseren. We 

nemen hier als school ook zeer bewust onze tijd voor. Ons plan van aanpak is in ontwikkeling en 

zal pas volgende week klaar zijn. In tussentijd willen we u als ouder toch al enige informatie bieden 

via deze brief en u over een aantal zaken hopelijk geruststellen.  

 

Tot nu toe is steeds gebleken dat we ver komen door een goede samenwerking en veel begrip 

tussen school en ouders. We willen op dit spoor verder werken, ook tijdens onze heropstart. Als 

ieder zijn steentje bijdraagt, binnen de eigen mogelijkheden, wordt het zeker haalbaar!   

 

Lesgeven lukt enkel als er weinig kinderen naar de opvang op school komen. Blijf dus proberen 

om de kinderen die niet naar de les moeten, zo veel mogelijk thuis te houden!  
 

Voor vragen kan u steeds bij ons terecht tijdens de normale schooluren via 02/251.39.31 of via 

bsma.dir@sgr10.be . Raadpleeg ook de schoolwebsite www.gomachelen.be voor het laatste nieuws.  
 

 

Het Sterrenhemelteam 

 

***************************************************************************************************** 

 

Vrije schooldag? 

In onze schoolkalender stond maandag 4 mei aangeduid als een facultatieve vrije schooldag. 

Gezien de huidige omstandigheden is er besloten om deze vrije dag te schrappen en de school 

toch te openen. Ook de noodopvang gaat door.  

Nieuwe taken voor thuis 

Deze keer ligt alle materiaal van alle klassen tegelijk klaar, zo kunnen ouders met één bezoek het 

materiaal voor al hun kinderen afhalen. Ouders kunnen vanaf maandag 4 mei de hele dag 

langskomen tussen 8u en 16u, gedurende de hele week. Daarna zullen we ervoor zorgen dat 

ouders telkens vanaf vrijdag kunnen langskomen voor alle materiaal van de volgende week.  

Wafels  

Het is eindelijk zover! We plaatsten vorige week pas de bestelling van de wafels zodat deze zeker 

nog vers zouden zijn bij levering. Ouders mogen hun wafels dus komen afhalen op school: van 

maandag 4 mei tot woensdag 6 mei, tussen 8u en 16u. Later kan eventueel ook, op afspraak.  

Kom binnen langs de hoofdingang en begeef je naar de refter. Er zal schoolpersoneel aanwezig zijn 

om de afhaling in goede banen te leiden. Volg de voorziene rij met kegels voor social distancing.  
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We zouden leerlingen L1, L2 en L6 graag 4 halve dagen per week naar school laten komen.  

Maandag bellen de klasleerkrachten alle ouders op om in kaart te brengen hoe haalbaar dit is.  

Voor het leerproces én qua veiligheidsmaatregelen zou dit wel de beste oplossing zijn. 

 

Voorbereiding van de heropstart van de school 
 

We hebben een crisisteam opgericht dat een risicoanalyse uitvoert om de veiligheid op school in 

kaart te brengen. Het Ministerie van Onderwijs ontwikkelde draaiboeken met richtlijnen voor de 

scholen. Het crisisteam verzamelde ook de input van het schoolteam én ouders. Op deze basis 

bepaalt het crisisteam de maatregelen en stelt het een preventieplan op. Dit plan moet vóór de 

heropstart ook definitief goedgekeurd worden door een expert (preventieadviseur van SCOOP).  

 

De volgende zaken kunnen we alvast meegeven:   
 

We willen proberen om 1ste, 2de en 6de leerjaar naar school te laten komen, indien haalbaar:  

• Alle leerjaren laten komen, zou zeer weinig leerwinst opbrengen (lukt maar 1 x per week).  

• Achterstanden in een zesde leerjaar kunnen volgend schooljaar niet meer worden ingehaald 

en de kinderen moeten hun tijd op onze school samen kunnen afronden.  

• Het eerste en tweede leerjaar leggen een belangrijke basis voor alle volgende jaren, nieuwe 

leerstof lukt moeilijker van op afstand en deze leerlingen kunnen minder zelfstandig werken.  

We gaan voor maximale spreiding zodat er nooit te veel mensen tegelijk samenkomen:  

• We halveren het aantal kinderen dat tegelijk op school aanwezig is: elke klas wordt in 2 

gesplitst dus max. 25 leerlingen per leerjaar, in kleine groepjes (terwijl anders 50 per leerjaar).  

• Sommige leerjaren starten en eindigen op verschillende tijdstippen (half uur vroeger/later).  

• Groepen houden we gescheiden in aparte zones: ieder zijn eigen gebouw en speelplaats.  

• Strikt schema voor speeltijden, regelmatig handen wassen, toiletbezoeken, … van elke groep.  

• Bezoekers enkel via de hoofdingang. Kinderen brengen of afhalen via de andere poorten.  

Hygiëne en afstand bewaren:  

• Vaste plaats in de klas, boekentas en jas meenemen naar deze plaats (niet aan de kapstok).  

• Boterhammen, koek of fruit eten in de klas. Geen warme maaltijden meer in de refter.  

• Geen materiaal delen of laten doorgeven aan elkaar in de klas.   

• Mondmaskers voor de leerkrachten. Leerlingen zijn niet verplicht maar mogen wel.  

• Ramen in de klassen de hele dag open, eventueel een extra trui aantrekken.  

• Geen vrije speeltijd in voor- & namiddag, maar sportactiviteit of spel zonder contact.  

• Veilige ruime afgebakende zone voor ouders bij het afzetten/ophalen van de kinderen.  

• Speciaal poetsplan met extra aandacht voor ontsmetting. Sanitair meermaals per dag 

poetsen. Lokalen en materialen poetsen vóór elke nieuwe groep.  

Andere:  

• Alle kinderen in de klas bij de eigen juf of meester.  

• Starten met een proefdag op 15 mei. Deze eerste schooldag een warm onthaal, ervaringen en 

gevoelens delen. Ook tijd nemen om de regels voor hygiëne en afstand goed te oefenen.  

• Thuisonderwijs blijft mogelijk voor kinderen van een risicogroep of die ermee samenwonen.  

We blijven dit ook organiseren voor onze kleuters en leerlingen 3de/4de/5de leerjaar.  


