
   

 

 

   
 

Machelen, 12 mei 2020 

                                             
     

Beste ouders  
 

 

We zijn volop bezig om de school in te richten voor de heropstart van vrijdag 15 mei. We hebben 

de schooldag anders georganiseerd om die veilig en rustig te laten verlopen. We evalueren dit op 

regelmatige tijdstippen en doen aanpassingen wanneer nodig.  
 

Hieronder staan een aantal afspraken voor leerlingen, ouders en schoolpersoneel. Laten we ons 

hier samen voor inzetten, zo kan iedereen met een gerust gevoel naar school komen.   
 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

CONTACTBUBBELS  EN  AFSTAND 
 

Om de veiligheid te verhogen en contact tussen verschillende groepen te minimaliseren, zal de 

school vanaf 15 mei verdeeld zijn in zones: zie schema (ommezijde).  
  

We hebben op verschillende plaatsen éénrichtingsverkeer ingesteld en markeringen gemaakt  

om afstand van 1,5m tussen personen aan te houden. We vragen iedereen om de markeringen, 

signalisatie en affiches consequent op te volgen. 
 

Ouders en andere bezoekers mogen nog slechts uitzonderlijk het schooldomein betreden, en dit 

enkel met een mondmasker en het ontsmetten van de handen.   

 

LESSEN  1ste-2de-6de LEERJAAR 
 

Aanwezigheid is verplicht voor deze leerlingen, tenzij ze een doktersattest inleveren.  

De klassen zijn anders georganiseerd voor meer veiligheid:  

 Kleine groep: helft in de voormiddag, helft in de namiddag (zie schema van de leerkracht).  

 Bij het toekomen op school gaan alle kinderen naar toilet en wassen hun handen.  

Het kwartier vóór de les mogen ze meteen door naar de klas.  

 Vaste plaats in de klas, kinderen mogen niet rondlopen.  

 Boekentas en jas mee in de klas, ook eigen materiaal meebrengen en gebruiken.  

 Ramen en deuren blijven de hele dag open, dus warme kledij voorzien!  

 Schema van vaste toiletmomenten en regelmatig handen wassen.  

 Speeltijd apart per groep: geen vrije speeltijd maar activiteit met meester Jonas.  

 Koek in de klas na de speeltijd (uitzonderlijk vragen we om geen fruit mee te geven). 

 Na elke groep wordt de klas gepoetst (’s middags & ’s avonds).  

In elk lokaal staan er wegwerpdoeken en ontsmettende producten klaar.  

 

ZIEKE  KINDEREN   

Wie ziek is, moet thuis blijven (doktersattest indien meer dan 3 dagen, anders volstaat briefje van ouders).  

Wie op school verdachte symptomen heeft, wordt meteen afgezonderd.  

Materiaal, zitplaats en het lokaal worden voor de zekerheid ontsmet.  

Ouders halen hun kind op, gaan meteen naar de dokter en lichten de school in over de diagnose.  

 

HUISTAKEN  

Ouders van kleuters, leerlingen 3de, 4de of 5de leerjaar kunnen wekelijks vanaf vrijdag nieuwe 

materialen of werkbundels komen ophalen op school. Gebruik hiervoor enkel de hoofdingang.  

Niet elke week ligt er iets nieuws, dus lees goed de berichten van de leerkracht! 



OVERZICHT PER ZONE   

 Wie/wat Gebouw Speelplaats Ingang gebouw Toegang school Tijdstip 

Onthaalzone  
Directie, secretariaat,  

afhalen huiswerkbundels 
Hoofdgebouw vooraan / 

Dubbele deur 

hoofdingang  

Via hoofdingang 

(aanbellen)  
8u30 tot 16u 

Leszone 1 
1ste leerjaar 

6de leerjaar 

Hoofdgebouw achteraan  

• Ieder in eigen klas 

• behalve 1C: in lokaal 2A  

Grote 

speelplaats 

Middendeur 

(tegenover klas 2A) 
Via schoolparking  

L1  VM: 9u-12u  

L1  NM: 13u-16u 
 

L6  VM: 8u30-11u30 

L6  NM: 12u30-15u30 

Leszone 2 2de leerjaar 

Nieuwbouw  

• 2A in lokaal van 4B 

• 2B in lokaal van 3A 

• 2C in lokaal van 5B 

Speelveld aan 

nieuwbouw 
Deur nieuwbouw Via schoolparking 

L2  VM: 8u30-11u30 

L2  NM: 12u30-15u30 

Opvangzone  

Enkel voor kinderen die men 

écht niet thuis of elders  

kan opvangen!  

Zo weinig mogelijk dus.  
 

Inschrijven is verplicht: 

bsma.sec@sgr10.be  

of 02/251.39.31 

Kleutergebouw  
Kleuter-

speelplaats  
Deur kleuterzaal Via schoolparking 

Opvang school:  

8u15 tot 15u45 
 

Opvang INFANO:  

7u tot 8u15 (betalend) 

15u45 tot 18u (betalend) 

 L1 pas na 16u15 

 WOE al vanaf 12u20  

 

TOEKOMEN / VERTREKKEN OP SCHOOL  
 

Kinderen worden gebracht en afgehaald via de poorten aan de schoolparking: 

• Bij het brengen: Ouders blijven buiten aan de poort.  

                         De kinderen komen alleen binnen.  

• Bij het afhalen: Ouders schuiven aan via een strook op de speelplaats. 

                        De kinderen komen naar de uitgang wanneer mama  

                        of papa de volgende in rij is.  

• Starten/eindigen uw kinderen op verschillende tijdstippen?  

Zet de kinderen samen af op het vroegste startuur.  

Haal ze af op het laatste einduur.  

De hoofdingang wordt gereserveerd voor:  

• Ophalen van materialen en huiswerkbundels  

• Leveringen  

• Afspraken met directie of secretariaat  

• Klas meester Geert 
 

De politie van Machelen zal ook regelmatig aanwezig zijn om deze 

overgangsmomenten mee in goede banen te leiden. 
 

Kinderen afhalen tijdens nabewaking bij INFANO?  Bellen naar de toezichter en 

buiten het poortje aan de schoolparking wachten (nrs hangen aan de poort). 
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