Wat en hoe vanaf vrijdag 15 mei?
Beste ouders,
We krijgen heel wat vragen binnen over de heropstart van de school.
We zijn blij jullie te melden dat onze puzzel rond is.
Om de veiligheid van de kinderen en de leerkrachten te garanderen, moeten we ons
houden aan een strikt veiligheidsplan. Dit werd goedgekeurd door het schoolbestuur en de
interne en externe veiligheidsdiensten. Onze school en de organisatie ervan zullen er hierdoor
helemaal anders uitzien dan vroeger.
Onderwijs
Wij hebben als school gekozen om onze prioritaire opdracht - onderwijs verstrekken – als
uitgangspunt te gebruiken.
We gaan van start met het eerste & tweede (elk 4 volle dagen) en het zesde leerjaar (2 volle
dagen).
Alle groepen worden in 2 gesplitst om we een maximaal aantal kinderen per ruimte mogen
toelaten. Sommige kinderen blijven thuis omwille van gezondheidsredenen.
maandag
L1A + L1B
L2A + L2B
L6A

dinsdag
L1A + L1B
L2A + L2B
L6B

woensdag

donderdag
L1A + L1B
L2A + L2B
L6A

vrijdag
L1A + L1B
L2A + L2B
L6B

Wie in welke groep zit en hoe de organisatie verloopt, krijgen jullie per klas te horen. We
hebben rekening gehouden met de onderwijsopdracht en in functie daarvan de groepen in
eer en geweten ingedeeld.
De kleuters en de andere klassen L3, L4 en L5 krijgen verder thuisonderwijs op afstand zoals
het nu verloopt. Dank je wel aan alle ouders voor de opvolging thuis. Een mogelijke opstart
voor deze groepen zal afhangen van de richtlijnen die we krijgen van de overheid maar als
de maatregelen niet versoepelen zal dit waarschijnlijk niet meer mogelijk zijn.
Opvang
Los van alles wat we via de media vernemen, is de organisatie van elke school de
verantwoordelijkheid van het schoolbestuur.
Voor de veiligheid van de kinderen kunnen we in de resterende lokalen en met het
beschikbare personeel beperkte opvang organiseren.
Voor de opvang vanaf 15 mei kunnen wij vier bubbels inrichten. Twee voor de kleuters (max.
28 kleuters) en twee voor het lager (max. 23).

We hebben voor de opvang dus een maximumcapaciteit. Eens deze overschreden wordt
zullen wij bijkomende criteria moeten hanteren. Wij hopen hier geen gebruik van te moeten
maken, maar willen jullie wel transparant informeren.
We vragen met aandrang de school te verwittigen indien uw kind ingeschreven is voor de
opvang maar niet zou komen om gelijk welke reden. Er komt zo een plekje vrij voor iemand
anders.
De gemeente onderzoekt momenteel welke mogelijkheden er zijn voor eventuele
bijkomende opvangplaatsen buiten de schoolgebouwen en bijkomend personeel. Hier is
nog geen duidelijkheid noch garantie op.
De regels voor de opvang in onze school blijven dezelfde als voorheen:
Inschrijven kan enkel voor éénoudergezinnen mits attest van de werkgever of voor gezinnen
met twee buitenhuis werkende ouders of partners. Een attest van de werkgevers van beide
ouders/partners blijft een voorwaarde. Ouders die thuis telewerken komen hiervoor jammer
genoeg niet in aanmerking.
Inschrijven (= aanmelden via de website) is verplicht en gebeurt per week. OPGELET! Je kan
inschrijven tot ten laatste vrijdag 18u voor de daarop volgende week.
Aan de ouders van de kinderen uit klas 1, 2 en 6 vragen we om de kinderen thuis te houden
op de dagen dat er geen onderwijs op school gegeven wordt. Zo kunnen wij zoveel mogelijk
gezinnen kansen geven. In nood kan je altijd de school contacteren en kijken we of er
oplossingen mogelijk zijn.
De voor- en naschoolse opvang
Dit kan enkel via Ter Biesten.
Aankomst en vertrek uit school
Elke bubbel van max. 14 kinderen heeft een eigen aankomst- en vertrekuur & -plaats, krijgt
een eigen lokaal, speelplaats en sanitair blok toegewezen.
Hieronder vinden jullie het schema van aankomst en vertrek. Wij kunnen hier onder geen
enkele voorwaarde van afwijken – ook niet voor broers en zussen. Wij rekenen op jullie
flexibiliteit in dit kader, ook al moeten er soms 2 poorten bezocht worden en zijn er 2
verschillende tijdstippen voor 1 gezin. We beseffen dat dit een extra inspanning vergt. IN en
UIT verloopt steeds via dezelfde weg.
IN
8.30 – 8.50
8.30 – 8.50
8.30 – 8.50
9 – 9.20
9 – 9.20

Ingang aan het
klooster

Ingang aan de
kapel (P wzc)
Jongste kleuters
Ter Biesten

Hoofdingang
Oudste kleuters

Opvang lager
L6
L2A en L2B

L1A en L1B

UIT
15.20-15.35
16.05 – 16.20
15.40-15.55
15.20-15.35
15.40 – 15.55

De kinderen die met de fiets komen, kunnen vanaf de toegewezen ingang via een afgezet
pad naar de fietsenstalling geraken.
Onder de jongste kleuters rekenen we voorlopig de kleuters van geboortejaar 2016 en 2017.
De oudste kleuters zijn deze van geboortejaar 2014 en 2015.

Je kan de ingang ‘kapel’ te voet bereiken via het wandelpad van residentie Heerlijkheid
(rechts van onze school Steenweg) via de parking van het woonzorgcentrum naar de kapel.
Zie plannetje hieronder.

De weg via de voorkant van het woonzorgcentrum zal niet meer toegankelijk zijn eens de
werken van het woonzorgcentrum starten. Dit kan alle dagen gebeuren, vandaar dat we
deze optie niet meer voorzien. Wij mogen ook niet meer met de wagen oprijden.
Veiligheid en gezondheid
De handhygiëne zal strikt opgevolgd worden:
•
•
•
•
•

Bij aankomst en vertrek school
Voor en na maaltijd/snack
Na toiletbezoek
Na niezen of hoesten
Bij het binnenkomen van de klas

Mondmaskers zijn voor de kinderen niet verplicht.
Sociale distantiëring van 1.5 meter wordt bewaakt. Gelieve hier ook rekening mee te houden
aan de poorten buiten de school.
De speelplaats wordt in compartimenten opgedeeld. Elke groep kinderen heeft een eigen
speelruimte en krijgt een sanitair blok toegewezen.
Ouders worden niet toegelaten binnen de school. Aan elke poort staat iemand om de
kinderen te verwelkomen en binnen te laten.
Overdag worden sanitair, deurklinken, … gepoetst en ontsmet. De klassen en het meubilair
worden dagelijks gepoetst.
Zieke kinderen komen niet naar school.
Kinderen die ziek worden, moeten onmiddellijk van school opgehaald worden.
Wat breng ik mee?
•
•
•

Fruit en koekje (geen chocolade of snoep)
Een drinkfles met water
Lunchpakket (er worden geen warme maaltijden aangeboden). We eten in de klas.

•
•
•
•
•

Doos papieren zakdoekjes
Voor de opvang: een doorzichtig plastiek zakje met schrijfgerief, stiften, potloden.
Overloop met je mama/papa de planning van de dag en breng het juiste materiaal
mee, zodat je snel zelfstandig aan de slag kan.
Breng ook je wachtwoord voor classroom mee als je die thuis aanpaste.
Boeken en schriften voor de klassen die terug opstarten op school.
Je brengt geen speelgoed of prullaria mee van thuis.

SCHRIJF OVERAL JE NAAM OP!

Heel wat regeltjes maar deze zijn broodnodig om de veiligheid zo goed mogelijk te
garanderen.
Na week 1 wordt de organisatie geëvalueerd en kunnen aanpassingen mogelijk zijn.
Iedereen zal hierover tijdig geïnformeerd worden.
We hopen op een vlotte heropstart en sturen ook lieve groeten naar de kinderen die thuis de
leerstof blijven volgen.
Dank voor jullie begrip en flexibiliteit,
mevrouw Leen en team VBS Eke

09/385.52.49

directeur@vbseke.be

info@vbseke.be

www.vbseke.be

