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Beste ouder, 
 
Zoals eerder aangekondigd wordt het voor basisscholen mogelijk om aan bepaalde leerlingengroepen weer les te 
geven op school, zij het gedeeltelijk. 
Sinds de aankondiging hiervan zijn we met het schoolteam aan de slag gegaan om uit te zoeken hoe we de kinderen 
weer les zouden kunnen geven én hoe we tegelijkertijd voor kinderen en personeel een veilige omgeving kunnen 
creëren, zodat we de verdere verspreiding van het coronavirus kunnen belemmeren. 
Het is niet vanzelfsprekend gebleken… 
De veiligheidsvoorschriften zijn (terecht) niet min. Elk risico moet immers geminimaliseerd worden.  
Maar we willen voor onze kinderen, ondanks die voorschriften, ook een aangename terugkomst voorzien. Een 
moeilijke combinatie, waarbij de keuze voor de veiligheid soms de bovenhand moet krijgen.  
 
We zijn blij dat we gedeeltelijk kunnen opstarten en dat we weer kinderen op school gaan zien. 
Tegelijkertijd vinden we het bijzonder jammer dat we niet alle kinderen in deze gelijk kunnen behandelen. Maar het is 
nu eenmaal zo: een volledige opstart is voorlopig niet aan de orde…er zijn keuzes gemaakt. 
De overheid voorziet een opstart voor kinderen van het 6de leerjaar, indien mogelijk ook voor het 1ste leerjaar en voor 
het 2de leerjaar,...ALS het kan, en in die volgorde. Scholen bepalen daarbij zelf wat haalbaar is, in functie van lokalen, 
personeelsleden, het lesgeven en pedagogische overwegingen.  
Ook bij de herstart blijven we aandacht hebben voor de emoties en zorgen van de kinderen. Het gaat dan niet enkel 
om de kinderen die opnieuw les krijgen op school, maar ook om de kinderen die thuis verder afstandsonderwijs 
kunnen genieten en de kinderen die in de dagopvang op school aanwezig zijn. 
En het gaat ook om jullie, om je gezin, om hoe het daar bij jullie gaat. Weet dat we graag een luisterend oor bieden op 
de momenten dat het wat moeilijker lukt. Laat ons meedenken over hoe we je jullie kunnen helpen.  
Dat doen we met veel plezier! 

GEDEELTELIJKE HEROPENING VAN DE SCHOOL 

Wat moeten we ons voorstellen bij een school die weer opstart? 

Er zijn drie superbelangrijke regels 
 Voldoende afstand houden (de anderhalve meter, weet u wel…) 
 Een goede (hand) hygiëne 
 De zogenaamde “contactbubbels”. 
 U heeft er al veel over gehoord, en u ondervindt het aan de lijve: 
 Zo weinig mogelijk verschillende contacten  zodat overdracht beperkt wordt en, in geval van besmettingen in de 
 eigen omgeving, zo veel mogelijk contacten kunnen opsporen om het virus onder controle te houden. 
Bovendien moeten contacten met voorwerpen, personen, materialen,… zo veel mogelijk vermeden worden om 
mogelijke overdracht te beperken. Veel poetsen, veel  afspraken, veel aanpassingen aan de normale gang van zaken... 
 

Wat het uitgangspunt van de  schoolorganisatie wordt: de contactbubbels. 
We spreken niet meer van klassen, maar van schoolfamilies, schoolbubbels…  
Zo’n schoolfamilie bestaat uit een 10-tal kinderen en een vaste leerkracht. Een tiental, afhankelijk van de klasgrootte 
en, omdat er niet meer in een klaslokaal mogen omwille van de afstand die we tussen de plaatsen moeten voorzien. 
Elke klas wordt dus opgedeeld in twee, of zelfs drie schoolbubbels. 
Zij vormen een eenheid, vergelijkbaar met je gezin, die alles samen doet: ze volgen samen les, steeds in hetzelfde 
lokaal. Ze gaan altijd naar hetzelfde toilet, spelen altijd samen op de speelplaats, eten samen, gaan samen weer naar 
huis, delen dezelfde fietsenstalling,…  
De leerkracht draagt een mond/neusmasker wanneer de afstand niet gerespecteerd kan worden of schuilt achter een 
plexischerm.  



 

 

Welke kinderen kunnen weer naar school, en wanneer? 

We gaan van start op vrijdag 15 mei, met de helft van de kinderen van het zesde leerjaar. Op maandag 18 mei komt de 
andere helft.  
De kinderen van het zesde leerjaar zullen nadien (vanaf 25 mei dus) 2 volle dagen per week naar school komen. Eén 
groep telkens op maandag en donderdag, een andere groep telkens op dinsdag en vrijdag.  
Op dinsdag 19 mei verwelkomen we alle kinderen van het eerste en het tweede leerjaar. Enkel die dag in die week 
wegens Hemelvaart. 
Vanaf de week van 25 mei komen L1 en L2  allemaal 3 voormiddagen naar school: telkens op dinsdag, donderdag en 
vrijdag. 
De gespreide start geeft ons de gelegenheid om de werking uit te proberen en om de kinderen op een ontspannen 
manier op te vangen en, met heel veel ondersteuning van alle leerkrachten te begeleiden naar hun lokaal, de toiletten 
de speelplaats,… 
 

In een  schema: 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Eerste leerjaar  Voormiddag 
8u30—12u05 

 Voormiddag 
8u30—12u05 

Voormiddag 
8u30—12u05 

Tweede leerjaar  Voormiddag 
8u40— 12u15 

 Voormiddag 
8u40—12u15 

Voormiddag 
8u40—12u15 

Zesde leerjaar groep 1 Hele dag 
8u50-15u00 

  Hele dag 
8u50-15u00 

 

Zesde leerjaar groep 2  Hele dag 
8u50-15u00 

  Hele dag 
8u50-15u00 

De kinderen hoeven geen mondmasker te dragen, maar houden uiteraard, net als alle personeelsleden, altijd rekening 
met afstand en hygiëne.  
 

Het fysieke contact met de eigen bubbel, en zeker ook met andere bubbels wordt vermeden. 
Voor de verplaatsingen in de school gelden voorrangsregels en afspraken die samen met de kinderen zullen worden 
besproken. 
De speeltijden verlopen in drie verschillende beurten en de speelplaatsen werden onderverdeeld in speelvakken zodat 
elke “bubbel” zijn eigen speelplaats heeft.  
 

De “bubbel” wordt dus de nieuwe leefwereld van de kinderen en de leerkrachten! 

Eerste  leerjaar: drie halve dagen, geen middagpauze op school, geen volledige dagen omwille van te veel (kern) 
inhouden op een dag, altijd dezelfde leerkracht. 
De leerkrachten in duobaan nemen elk de helft van de klas. Zo krijgt elk kind altijd les van een vertrouwde leerkracht. 
Bovendien een leerkracht die weet welke leerstof al gegeven werd en welke leerstof nog zeker aan bod moet komen. 
Een absoluut voordeel om het schooljaar zinvol af te ronden. In de klas van juf  Vero wordt de helft van de kinderen 
opgevangen door juf Nathalie Seghers. Juf Nathalie is  leerkracht en doet in haar uitbreidingsjaar zorgstage in onze 
school. Ze kent dus de gang van zaken en weet wat er in het eerste leerjaar nog op de plank ligt…We vinden het fijn 
om haar er bij te hebben! 
 

Tweede leerjaar: drie halve dagen, geen middagpauze op school, geen volledige dagen omwille van te veel (kern) 
inhouden op een dag, altijd dezelfde leerkracht. 
Ook hier nemen de leerkrachten in duobaan elk de helft van de klasgroep, met eveneens het voordeel dat alle  
kinderen altijd een vertrouwde leerkracht hebben. En uiteraard weten zij ook het best wat belangrijk is. 

De aangepaste schooltijden zorgen voor een gespreide aankomst en vertrek, dus minder drukte aan de poort. Ook de 
speeltijden verlopen in drie beurten: om 9u55, om 10u20 en om 10u45.  
De middagpauze (enkel het zesde leerjaar) wordt wat ingekort en op school doorgebracht. De namiddagspeeltijd valt 
weg. De speelplaats wordt immers wat saaier en zo zijn ze ook klaar vooraleer de  kinderen uit de opvang de school 
verlaten. 
 

Voor de andere dagen kunnen de kinderen nog taken en lessen meekrijgen.  Maar uiteraard  moet er ook 
ontspanning zijn! 



 

 

Zesde leerjaar 
 

De keuze voor 2 volle dagen is wat maximum toegestaan is. Telkens van 8u50 tot 15u00. 
Juf Ilse, juf Anja en juf Tinny zullen instaan voor de begeleiding van 3 groepen op maandag/donderdag en 3 groepen 
op dinsdag/vrijdag. We opteren er voor om kinderen van eenzelfde klas toch nog te verdelen over de twee groepen 
om de eigen juf voor zoveel mogelijk kinderen aan de eigen klas te koppelen. Niet allemaal, dat is niet mogelijk 
gebleken. Uiteraard komen de kinderen ook in contact met hun eigen juf... 
 

OPGELET! De kinderen komen in een ritme van maandag/donderdag (groep 1)  of  dinsdag/vrijdag (groep 2).  
Groep 2 start wel op vrijdag  15 mei en is dinsdag 19 mei thuis! 

Naar school komen 
KOM NIET TE VROEG! Samen wachten aan de poort mag niet! Ook moet je vermijden dat je  
tussen de kinderen van andere leerjaren komt! 
 

Broers en zussen die op een verschillend tijdstip op school moeten zijn, kunnen wel gelijktijdig aankomen. Afhankelijk 
van de drukte zal de leerkracht aan de poort toestemming geven om alvast naar de klas te gaan, of nog even op veilige 
afstand te wachten (stippen aan de poort). 
Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen. 
Kom niet op het terrein van de school: niet in de gangen, niet in de klas en niet op de speelplaats. 
Ook drukte in de omgeving van de schoolpoort is te vermijden! Je zet je kind af in de Sint-Jansstraat of aan de parking 
achteraan de Schoolstraat. Ook fietsen kan je kind vanaf de Sint-Jansstraat alleen. Er staat iemand op het kruispunt 
van De Vondert, aan de grijze poort, bij de fietsenstalling, in de gang,  tot in de klas… 
Blijf niet praten in de schoolomgeving.  
Wil je praten met iemand van het schoolteam. Maak dan een afspraak via telefoon of via mail. 
 

De kinderen worden vanaf de poort wegwijs gemaakt door bewegwijzering en leerkrachten. Ze gaan niet naar de 
speelplaats, maar rechtsreeks naar hun lokaal. Ze respecteren daarbij de afstand en de voorrangsregels (altijd rechts 
houden). Op die manier vermijden we samenscholing op de speelplaats, bij de deuren en in de gangen. 
Eens in de klas geven ze hun boekentas en jas een plekje, wassen ze hun handen en gaan ze op hun vaste plaats zitten. 
 

Schoolverlaten 
Je haalt je kind(eren) niet af aan de schoolpoort. 
De kinderen verlaten de school met alle kinderen van hun eigen bubbel, onder begeleiding van hun eigen leerkracht. 
De kinderen voor de parking achter de Schoolstraat gaan zelfstandig van de poort naar de parking. 
De kinderen voor de Sint-Jansstraat worden tot daar begeleid, in hun bubbel.  
 

Spreek met je kind(eren) een vaste plaats af waar je ze ophaalt. Liefst verder van De Vondert en van andere ouders. 
Alweer om drukte te vermijden. 

Naar school komen, en weer naar huis... 

Wat als je kind ziek is? 

Zieke kinderen moeten thuisblijven. 
 

Is iemand van je gezin mogelijk besmet met corona of heeft iemand van je gezin corona? Dan moet je kind 14 dagen 
thuisblijven. Meer informatie over de procedure:  https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-
19_procedure_contact_NL.pdf 
 
Behoort je kind tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan beslist de behandelende 
dokter of je kind de lessen op school kan volgen of verder thuis blijft leren. 
 
Behoort iemand van je gezin tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan mag je kind de 
lessen op school volgen. Tenzij de behandelende arts anders oordeelt. 
 
Wordt je kind ziek op school? We vragen je dan om je kind af te halen.  Neem daarna telefonisch contact op met de 
huisarts. Die zal beslissen of je kind moet getest worden.  

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_NL.pdf
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_NL.pdf


 

 

Wat gebeurt er als een personeelslid of kind op school besmet is met corona? 

De besmette persoon krijgt de nodige verzorging. 
 

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) doet een contactonderzoek en neemt de gepaste maatregelen. 
 

Het CLB onderzoekt met wie de besmette persoon contact had. Hoe lang en hoe intens was het contact? Dat bepaalt 
of het om een hoog risico contact of laag risico contact gaat. 
 

Is je kind een hoog risico contact van de besmette persoon? Dan moet je kind 14 dagen thuisblijven. Neem twee keer 
per dag de temperatuur van je kind. Krijgt je kind ziektesymptomen dan moet je de huisarts telefonisch contacteren.  
    

Is je kind een laag risico contact van de besmette persoon? Dan mag je kind naar school blijven gaan. Laat je kind 
buitenshuis een stoffen mondmasker dragen. Je kind moet ook 1,5 meter afstand houden van andere personen.  
Beperk extra sociale contacten en verplaatsingen. Krijgt je kind ziektesymptomen dan moet je de huisarts telefonisch 
contacteren.    
 

Word je niet gecontacteerd door het CLB? Dan mag je kind verder naar school blijven gaan.  
 

Een personeelslid dat ziek wordt op school, vragen we om naar huis te gaan en om de huisarts telefonisch te 
contacteren.   

Wat met de kinderen die niet kunnen herstarten ? Kleuters, L3,4 en 5 

Wat met de opvang? 

Voor hen verandert er niets. We blijven doorgaan zoals de afgelopen weken. 
We hopen op een snel weerzien! 

De voor– en naschoolse opvang loopt door. Er moet nog wel altijd aangemeld worden, zowel voor ‘s morgens als voor 
‘s avonds. Het is immers belangrijk om te weten hoeveel kinderen gaan komen omdat we ook daar het aantal kinderen 
per lokaal moeten beperken. Wie weet moeten we uitbreiden… 
 

De dagopvang op school gaat ook nog steeds verder, met inschrijving, om ook daar 
voorbereid te zijn op een eventuele uitbreiding. 
 

De toegang wordt voor de kleuters alvast aangepast: langs de groene poort (parking achteraan Schoolstraat). De 
kinderen van de lagere school blijven langs de zwarte poort binnenkomen. 
 

De groepjes van de dagopvang hebben geen contact met de kinderen die de lessen volgen. 
 

Uiteraard blijven we voor iedereen die er nood aan heeft opvang voorzien, maar...we vrezen voor een steeds groeiend 
aantal kinderen. Goed en tijdig aanmelden dus! 
Ook in de opvang proberen we in bubbels te denken…. 
 
Kinderen kunnen, als ze in de voormiddag les hebben ook naar de opvang in de namiddag, als ze ingeschreven zijn. 

Zowel voor kinderen die herstarten als zij die voorlopig nog niet naar school kunnen. 
 

We beperken ons tot de essentiële onderwijsdoelen. We zorgen voor een evenwichtig en afwisselend vakkenpakket.  
 

Leerlingen mogen niet overbelast worden. We zorgen voor een evenwicht tussen lessen op school, thuis nieuwe 
leerstof krijgen en taken en oefeningen. 
 

Uitstappen, schoolreizen en sportdagen gaan niet meer door dit schooljaar. Zo hebben de leerlingen meer tijd om te 
leren en te oefenen. Trouwens, voorlopig is er ook niets open… Het schoolfeest moeten we uiteraard ook schrappen. 
 

Iedereen krijgt een eerlijke evaluatie. We geven alle leerlingen alle kansen om te bewijzen wat ze kunnen.  
 

Door de coronacrisis kunnen een aantal afspraken van het schoolreglement niet uitgevoerd worden. Dat is overmacht. 
Daardoor wijzigt ons schoolreglement.      
 

Kinderen en leerkrachten moeten het schooljaar , de kleuterschool, de lagere school, goed kunnen afsluiten. We laten 
je nog weten hoe we dit zullen organiseren.  

Wat staat er dan nog op het programma dit schooljaar? 



 

 

Speelplaats. 
 

De speelplaats zal wat minder aantrekkelijk zijn voor de kinderen. Misschien wel meer ruimte dan voorheen maar tot 
nader order zijn de speeltuigen niet toegankelijk en worden contactspelletjes vermeden. Ook het schoolspeelgoed 
kunnen we niet ter beschikking stellen. 
Wel mogen de kinderen een  stuk (buiten)speelgoed meebrengen naar school, voor 
individueel gebruik. 
 
We hopen dat  we in de loop van de volgende weken de maatregelen op de  
speelplaats gaandeweg kunnen versoepelen! Zeker nu we net deze week een  
nieuw speeltuig op het grasveld lieten installeren!  
 

Tussendoortjes 
 

Tussendoortjes (koek, fruit, drankje) kunnen uiteraard ook nu meegebracht worden, net als een drinkbus voor de 
pauzes en in de klas. 
Voor de middag brengen de kinderen van het zesde leerjaar ook hun eigen drinkbus mee. 
 

Schoolgerief 
 

Alle schoolgerief is momenteel thuis. De klasleerkracht laat je telkens weten wat je mee naar school moet brengen. 
Zeker is dat je de eigen pennenzak (met kleurtjes, viltstiften, potlood en balpen)  altijd meebrengt! 
 

Groepsindeling 
 

Er werd in ons organisatiesysteem ook rekening gehouden met broers en zussen. Zij gaan op de zelfde dagen naar 
school. De indeling van de groepen, de leerkracht en het symbool van de bubbel van uw kind wordt u door de 
klasleerkracht doorgemaild. 

Hou het veilig, hou het gezond en hou het levendig!                                                 
 
Hopelijk tot gauw… schoolteam WIGO 

Ook handen wassen is heel 
belangrijk: op vaste 
tijdstippen, op vaste 
plaatsen. Er worden extra 
handwasgelegenheden op de 
speelplaats voorzien. 

Hoe bereid je als ouder je kind voor op een herstart? 

Praat met je kind. Stel het gerust dat het weer veilig naar school kan. Zit je kind in een leerjaar dat nog niet terug naar 
school mag? Leg dan uit waarom dat nu nog niet kan. 
 

Bereid je kind voor: hoe het naar school zal gaan, waar je afscheid zal nemen, hoe het verder gaat tot in de klas, dat 
de leerkracht er zal zijn, waarom veel mensen een mondmasker dragen. 

Is het moeilijk om opnieuw naar school te gaan? Neem contact op met de klasleerkracht of zorgcoördinator. Samen 
kunnen we oplossingen bespreken.  

Herstarten: goed om weten... 

We volgen de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad. We kunnen de lessen op school enkel  
herstarten, als de Veiligheidsraad de beslissing en de timing niet verandert. 

Meer informatie?      
Wil je graag meer weten over de heropstart van scholen?   
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/heropstart-lessen-op-school-informatie-voor-ouders  
Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be  

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/heropstart-lessen-op-school-informatie-voor-ouders
http://www.info-coronavirus.be/

