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Beste ouders,
Tijdens de zomervakantie ontvingen alle scholen draaiboeken die een vlotte organisatie van het
schooljaar 2020-2021 mogelijk maken.
Het beleidsdomein Onderwijs & Vorming stelde, in overleg met de GEES-werkgroep, de sociale
partners en de onderwijsministers van de verschillende gemeenschappen, een overzichtelijk plan op
voor de onderwijsinstellingen van alle onderwijsniveaus. Dat plan hanteert 4 mogelijke
pandemieniveaus: van nul risico (niveau groen), over laag (niveau geel) en matig (niveau oranje)
risico tot hoog risico (niveau rood).
Het onderwijsveld en de onderwijsministers van de verschillende gemeenschappen beslisten om het
volledige onderwijs (gewoon en buitengewoon kleuter-, lager, voltijds en deeltijds secundair, hoger,
volwassenen- en deeltijds kunstonderwijs) te laten starten in pandemiefase geel met grote
waakzaamheid.
De lokale risicoanalyse die we opstelden, bepaalt onder welke voorwaarden ONZE SCHOOL kan
opstarten.
Wat betekent dit voor onze school?
We starten het schooljaar met aangepaste maatregelen, die (hopelijk) ongewijzigd kunnen blijven
ook al verandert het dreigingsniveau van geel naar oranje of in het slechtste geval naar rood. Dit om
niet telkens te moeten bijsturen en ouders/leerlingen nieuwe richtlijnen te moeten voorschotelen :
liever duidelijke afspraken die zo lang mogelijk kunnen blijven standhouden.
Aparte inkom kleuterschool – lagere school
➢ De kleuters betreden de school steeds via de grote groene poort in de Breendonkstraat
➢ De leerlingen van de lagere school komen de school binnen via de groene poort op
Topmolen.
➢ Gelieve aan de schoolpoort NIET SAMEN TE SCHOLEN! Dit om de veiligheid van jezelf te
garanderen
.
Fietsenberging
➢ Kinderen die met de fiets naar school komen, plaatsen hun fiets in de fietsenberging.
Kleuters kunnen rechtstreeks naar de kleuterspeelplaats. De leerlingen van de lagere school
volgen de groene looprichtingpijlen tot op de speelplaats van de lagere school.

Aangepast uurrooster!
We opteren ervoor om onze kinderen op te splitsen in een kleinere bubbel. We kunnen ’s middags
echter niet vermijden dat ze 3 kwartier SAMEN op de speelplaats vertoeven. Gedurende deze
periode wordt de speelplaats opgedeeld in 2 zones.
➢ Kinderen mogen ’s middags de school verlaten om thuis het middagmaal te eten. Ze mogen
de school terug betreden pas 15 minuten voor het aanvangsuur van hun bubbel!
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Refter
➢ We bieden tijdens deze coronaperiode GEEN warme maaltijden aan, daar dit voor onze
school organisatorisch niet haalbaar is. Onze verontschuldigingen daarvoor.
➢ Boterhammen worden in de klas opgegeten onder toezicht van de klasleraar. Gelieve je kind
een flesje/drinkbus water mee te geven. Deze fles/drinkbus kan steeds hervuld worden op
school.
➢ Enkel voorverpakte verjaardagtraktaties mogen aan klasgenootjes uitgedeeld worden.
Derden op school
Enkel essentiële derden zijn welkom dwz : CLB-medewerkers, netwerkondersteuners, en anderen
enkel op afspraak én mits goedkeuring directie. Zij dienen zich aan te melden via het kleine poortje in
de Breendonkstraat. We vragen om de handen te ontsmetten en te registreren door de QR-code in
te scannen.
➢ Infoavond
De voorziene infoavond op woensdag 2/9 gaat NIET door zoals gepland. De leerkrachten mailen
dinsdag 1 september aanstaande de info over hun klaswerking door. Indien je als ouder nog
vragen hebt hierover, dan kan je de leerkracht bereiken via mail, via live video-meeting of na
afspraak én goedkeuring directie op school.
Extra-murosactiviteiten (leeruitstappen, zwemmen, …)
Extra-murosactiviteiten kunnen doorgaan, volwassenen passen best veiligheidsmaatregelen toe in
contacten met andere volwassenen, volgens de regels die in de bredere samenleving gelden. De
zwemlessen starten op vrijdag 4/9. Concrete info volgt via de klascommunicatie.
Voorzorgsmaatregelen
We volgen onderstaande voorzorgsmaatregelen om besmetting te beperken :

•
•
•
•

•

Is je kind ziek? Hou het dan thuis. Word je kind ziek op school dan plaatsen we het in
quarantaine, verwittigen we ONMIDDELLIJK de ouders met de nadrukkelijke vraag om het
kind zo spoedig mogelijk op te halen.
Handhygiëne : extra aandacht voor handen wassen en/of ontsmetten
Lokalen worden extra verlucht
Social distancing bij contacten tussen volwassenen; indien de afstand niet kan gegarandeerd
worden dragen we mondmaskers. Bij contacten met kinderen dragen volwassenen een
mondmasker of een face shield.
Samenscholingsverbod aan de schoolpoort; dit om je eigen veiligheid te garanderen

We wensen iedereen alvast een veilige start toe!
Els Wauters
Directeur Virgo De Heide

