
  
   

  Machelen, 29 mei 2020 

                                            

Beste ouders  
 

 

 

Er is deze week heel wat te doen geweest in de media over de volgende fase van heropstart van 

de scholen en er is lang onzekerheid geweest over wat de richtlijnen nu precies zouden inhouden. 

Woensdagavond laat werd uiteindelijk de knoop doorgehakt en besloot het overlegcomité van de 

Nationale Veiligheidsraad dat vanaf 2 juni de kleuterklassen mogen heropenen en vanaf 5 juni de 

resterende leerjaren van de lagere school.  

 

Daarbij hoeven de afstandsregels niet meer toegepast te worden tussen leerlingen onderling, 

maar wel bij volwassenen. Leerlingen moeten onder andere wel nog regelmatig hun handen 

wassen en mogen niet in contact komen met andere klassen. Ook verluchting blijft een belangrijk 

aspect want in de buitenlucht blijkt er zeer weinig risico.  

 

Met het crisisteam van de school hebben wij een nieuwe risicoanalyse uitgevoerd om na te gaan 

welke veiligheidsmaatregelen nodig zijn en onder welke voorwaarden we nieuwe klassen naar 

school kunnen laten komen. De gezondheid van de kinderen en het personeel blijft nog steeds 

onze prioriteit. We zijn enorm blij en opgelucht dat we onze kinderen eindelijk weer op school 

mogen verwelkomen. Maar er zijn wel een aantal beperkingen omwille van de veiligheid: 

 

 De kleuterklassen 1KB, 1KC, 2KA, 2KB, 3KA en 3KB starten allemaal weer op vanaf  

dinsdag 2 juni. De kinderen zitten bij hun eigen juf en in hun vertrouwde lokaal.  

Zij kunnen alle weekdagen naar school komen (ook op woensdag).  
  

 De instapklas van 1KA zal jammer genoeg niet meer kunnen starten dit schooljaar.  

De kleuterzaal moet vrij blijven zodat klassen niet met elkaar in contact komen en het 

klaslokaal is te klein voor alle 40 kindjes van 1KA. Er wordt enkel noodopvang voorzien.  
 

 De leerjaren 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 6A en 6B kunnen naar school blijven komen in halve 

klasgroepen en op 4 halve dagen per week. Voor hen verandert er niets. Noodopvang 

blijft mogelijk wanneer het halve-dagen-systeem niet haalbaar is voor sommige ouders.  
 

 Ook de leerjaren 3A, 3B, 4A, 4B, 5A en 5B komen in halve klasgroepen naar school.  

We starten op 5 juni met een proefdag en vanaf 8 juni komen zij ook elke week 4 halve 

dagen naar school. Op woensdag is er voor hen geen school, net zoals bij L1, L2 en L6.  

 

We beseffen dat dit niet voor iedereen makkelijk is om te regelen, maar onze infrastructuur laat 

het anders niet toe om voldoende hygiënemaatregelen toe te passen. Vooral de capaciteit van het 

sanitair en de overlappingen in ons gangenstelsel zijn struikelblokken. Bovendien hebben zeker de 

kinderen van het lager baat bij meer intensieve begeleiding in kleine klasgroepen, aangezien ze 

tegen een deadline aanwerken om alle leerdoelen te behalen.  

 

Ouders van de instapklas of van de lagere school voor wie deze regeling echt niet haalbaar is, 

kunnen blijven beroep doen op de noodopvang. Om te garanderen dat er voldoende plaats is om 

de kinderen op te vangen die deze opvang écht nodig hebben, is het noodzakelijk dat ouders op 

voorhand inschrijven en ons werkattesten bezorgen. Dit gebeurt via het secretariaat; telefonisch 

(02/251.39.31) of via mail (bsma.sec@sgr10.be). 
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Algemene afspraken  

 Om contact tussen leerjaren te minimaliseren, blijft de school verdeeld in een aantal zones. 

We blijven ook werken met verschillende schooluren voor maximale spreiding (zie schema).  

Elke klas houdt zich aan een strikt schema voor speeltijden, handen wassen, toiletbezoeken, …  

 Extra poetsuren en uitbreiding van het poetsplan, met extra aandacht voor ontsmetting. 

Sanitair meermaals per dag. Lokalen en materialen worden ontsmet vóór elke nieuwe groep.  

 Mondmaskers voor de leerkrachten lagere school. In de kleuterschool is dit niet meer verplicht.  

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

 Ouders en bezoekers krijgen enkel toegang tot de onthaalzone en enkel wanneer dit 

noodzakelijk is. Bij het afzetten van kinderen blijven ouders ook buiten de schoolpoort.  

We vragen ouders en bezoekers ook om een mondmasker te dragen en handen te ontsmetten. 

 Oudercontacten enkel wanneer ouders en/of school dit aangewezen vinden, steeds digitaal.  

 Derde, vierde en vijfde leerjaar starten met een proefdag op 5 juni. We maken hier tijd voor 

een warm onthaal en oefenen de regels voor hygiëne goed in. We gebruiken deze dag om te 

evalueren hoe alles verloopt en de organisatie te verfijnen tijdens het weekend.  
 

Afspraken in de klas  

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

 Ieder een aparte bank, boekentas en jas meenemen naar deze plaats (lagere school).  

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

 Boterhammen en koek eten in de klas (geen fruit). Geen warme maaltijden meer in de refter.  

 Sportactiviteit of spel tijdens de speeltijd voor kleuters tot vierde leerjaar.  

 Leerlingen lagere school kunnen nog huiswerk krijgen om aan te werken in de halve dag dat ze 

niet op school zijn, met een maximum van 1 à 2 uur. Hiervoor krijgen ze steeds uitleg in de 

klas.  

 Er worden enkel kleine toetsen afgenomen om de vooruitgang te monitoren. Deze resultaten 

kunnen op de klassenraad eind juni enkel in het voordeel van het kind gebruikt worden.  
 

Aanwezigheid op school 

 Leerlingen lagere school zijn verplicht aanwezig op hun 4 halve dagen (kleuters niet).  

 Kinderen die tot de risicogroep behoren, mogen thuisblijven mits een doktersattest.  

 Afwezig wegens ziekte? Meld de symptomen aan de school (secretariaat of klasleerkracht)!  

Indien deze symptomen mogelijk wijzen op een corona-besmetting, contacteren wij het CLB 

en zijn ouders verplicht langs te gaan bij de huisdokter voor een test. Tot de school een attest 

krijgt met de resultaten van deze test, moet de leerling thuis blijven.  

 Kinderen die op school ziek worden, worden meteen afgezonderd in een apart lokaal.  

De ouders worden gebeld om meteen met hun kind naar de dokter te gaan.  
 

Varia 

 Maandag 1 juni is een nationale feestdag en is de school dus gesloten. Er zal ook geen 

noodopvang zijn op school en ook Infano organiseert geen opvang.  



OVERZICHT PER ZONE  

 Wie/wat Gebouw Speelplaats Ingang gebouw Toegang school Tijdstip * 

Onthaalzone  
Directie en 

secretariaat 

Hoofdgebouw 

vooraan  
/  

Dubbele deur 

hoofdingang  
Via hoofdingang (aanbellen)  8u30 tot 16u  

Leszone 1  

3de kleuterklas 

1ste leerjaar  

2de leerjaar 

6de leerjaar  

Hoofdgebouw  
Grote speelplaats en 

terras aan de klas 

Middendeur 

(tegenover klas 2A)  

Kinderen brengen & afhalen via: 

schoolparking  
 

!!! 3KK via achterpoort aan de klas, 

tenzij met broers/zussen. 

L2 & L6 VM: 8u30-11u30  

L2 & L6 NM: 12u30-15u30  
 

3KK: 8u30-15u (WOE tot 

12u)  
 

L1 VM: 9u-12u  

L1 NM: 13u-16u  

Leszone 2  

3de leerjaar  

4de leerjaar 

5de leerjaar 

Nieuwbouw  
Speelveld aan 

nieuwbouw  
Deur nieuwbouw  

Kinderen brengen & afhalen via: 

schoolparking  

L3 VM: 8u30-11u30  

L3 NM: 12u30-15u30  
 

L4 & L5 VM: 9u-12u 

L4 & L5 NM: 13u-16u 

Leszone 3  

1ste kleuterklas 

2de kleuterklas 

 

Kleutergebouw  
Kleuterspeelplaats en 

terras aan de klas 
Deur kleuterzaal  

Kinderen brengen & afhalen via: 

schoolparking  

2KK: 8u30-15u (WOE tot 

12u) 
 

1KK: 9u-15u (WOE tot 12u) 
 

*  De klasleerkracht brengt ouders op de hoogte van wanneer elk kind precies verwacht wordt op school. Broers/zussen worden in hetzelfde dagdeel gepland.  

 

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.  

                          3KK mag ’s ochtends via achterpoort aan de klas.  

 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:  

 Afspraken met directie of secretariaat  

 Leveringen  

 

 Opvang INFANO:  

 7u tot 8u15 (betalend)  

 15u45 tot 18u (betalend, op woensdag 12u20 tot 18u)  
 

 Kinderen brengen/afhalen ook via de poorten aan de schoolparking.  

 Leerlingen L1, L4 en L5 (namiddagshift) pas betalend vanaf 16u15.  

 


