Samen op weg!
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Beste ouders
Naar aanleiding van de briefwisseling over de heropstart in het onderwijs, willen wij jullie
graag informeren over onze verdere werkwijze.
Op vrijdag 15 mei is het zover en zal er een eerste opstart voor het 6de leerjaar zijn.
Hoe gaan wij te werk?
LS6 wordt opgesplitst in groepen (even en oneven volgnummers)
Groep 1 van L6 (even volgnummers) krijgt op maandag een volledige dag les.
Groep 2 van L6 (oneven volgnummers) krijgt op dinsdag een volledige dag les.
Op vrijdag 15/05 worden de leerlingen van groep 1 (even klasnummer) verwacht.
▪
▪

Let op: vrijdag 15/05 worden de leerlingen afgehaald om 14.45u!
We verwachten dat 1 ouder van de leerlingen van L1-L6 vrijdag 15/05 klaarstaat
om 14.35u

Als dit goed verloopt (onder voorbehoud dus) zal L1 opstarten in de week van 25/05.
Groep 1 van L1 (even volgnummers) krijgt op donderdag een volledige dag les.
Groep 2 van L1 (oneven volgnummers) krijgt op vrijdag een volledige dag les.
Op deze manier kunnen de groepen gespreid worden over de week.
Wij moeten immers ook de nodige afstand kunnen garanderen bij het toekomen en
verlaten van de school, op de speelplaats en bij het gebruik van het sanitair.
Dus nogmaals: alles onder voorbehoud!
Een heropstart is enkel mogelijk wanneer het aantal leerlingen in de
noodopvang beperkt blijft.
Vandaar dat we hierop opnieuw de aandacht op willen vestigen en met
aandrang vragen om hier enkel gebruik van te maken indien strikt noodzakelijk.

Wij begrijpen dat er heel wat vragen bij u opkomen.
Wij hebben geprobeerd om op de meest voorkomende vragen al een antwoord te
formuleren.
Een uitgebreide versie vindt u ook terug op onze website.
Deze kan je hier dus steeds raadplegen.
Wij maakten ook een animatiefilmpje zodat alle info op een herkenbare manier kan
binnen komen.
Ook dit kan je steeds terugvinden op ons kanaal Gimme.

VEEL VOORKOMENDE VRAGEN FAQ
Welke leerkracht(en) zullen lesgeven aan mijn kind?
Elke groep kinderen van L1-L6 krijgt zijn eigen klasleerkracht toegewezen.
Is er nog afstandsonderwijs (thuiswerk) voor de leerlingen van L1 + L6?
Dit zal het een combinatie zijn van afstandsonderwijs en contactonderwijs.
De werkboeken gaan na een lesdag opnieuw mee naar huis.
Ze worden bijgevolg niet helemaal verbeterd mee terug naar huis genomen.
De andere dagen staan de klasleerkrachten ook in om het afstandsonderwijs voor te
bereiden en de noodopvang te verzorgen.
We vragen hiervoor het nodige begrip.
De digitale contactmomenten blijven gelden voor de leerlingen van L6 maar dan enkel op
donderdag en vrijdag.
Voorwaarde is wel dat het aantal leerlingen in de noodopvang beperkt blijft.
De leerlingen uit L1-L6 die geen gebruik willen maken van deze
heropstartdagen kunnen hun materiaal komen afhalen in de week van 18/0520/05 na een seintje hierover aan de klasleerkracht.
Wat gebeurt er met de kleuters en leerlingen van L2-L3-L4 en L5 die nog niet
naar school kunnen vanaf 15 mei?
Voor deze kleuters en leerlingen blijven we afstandsonderwijs voorzien.
Op school blijven de lessen opgeschort.
De digitale contactmomenten blijven gelden voor de leerlingen van L4-L5.
Voorwaarde is wel dat het aantal leerlingen in de noodopvang beperkt blijft.
Gaan de turnlessen nog door voor L1-L6?
Ja, de turnlessen gaan nog door, maar enkel in openlucht.
De activiteiten worden aangepast om de fysieke afstand te behouden.
Turngerief is niet nodig.
Als deze nog op school liggen, worden deze meegegeven en blijven deze thuis.
Gaan de uitstappen nog door voor L1-L6?
Neen, deze gaan niet meer door.
Gaat de proclamatie nog door voor L6?
Neen, op bevel van de burgemeester mogen er geen activiteiten meer doorgaan tot en
met eind augustus.
De leerlingen van L6 krijgen op maandag 22/06 en dinsdag 23/06 hun
getuigschrift/attest.
Denk eraan dat je dit je leven lang moet bewaren. Verlies het dus niet.
Bij inschrijving in het secundair onderwijs heb je hiervan steeds een kopie nodig die je
moet afgeven.
Waar-wanneer begint en eindigt de schooldag/hoe haal ik mijn kind op?
!! L1 – LS6
▪ Op de afgesproken lesdagen enkel via de Koepoort.
▪ Je brengt je kind(eren) tussen 8.30 en 8.45 uur (niet later en niet eerder).
▪ Deze leerlingen gaan onmiddellijk naar hun leslokaal.
▪ Je haalt je kind(eren) op om 15.45 uur (niet later en niet eerder).
Let op: vrijdag is dat om 14.45u!
▪ We verwachten dat 1 ouder van de leerlingen van L1-L6 klaarstaat om 15.35
uur.

▪
▪

Let op: vrijdag is dat om 14.35u!
Kinderen kunnen individueel naar huis gaan.
De kinderen die naar de BKO gaan, doen dat steeds onder begeleiding van hun
klasleerkracht.
Verwittig dan wel steeds op voorhand de klasleerkracht via mail hierover.

De kinderen gaan op teken van de leerkracht naar hun ouder.
De ouder (1 ouder per gezin) gaat niet naar de kinderen.
De ouder verlaat zo snel mogelijk de school.

Mag ik als ouder het schoolterrein nog betreden?
Enkel indien strikt noodzakelijk.
Bv. Bij het ophalen van een zieke leerling.
De leerlingen die in de noodopvang verblijven: Er mag één ouder per gezin de school
betreden en wachten aan de lijn (via de Stationspoort).
De leerlingen van L1-L6: Er mag één ouder per gezin aan de Koepoort wachten.
De afstand moet hier zeker gegarandeerd blijven.
Ouders betreden het schoolgebouw niet.
Waar en wanneer zal mijn kind middageten?
De kinderen van L1-L6 zullen lunchen in hun eigen (klas)lokaal.
De kinderen in de noodopvang eten zoveel mogelijk buiten. Bij slecht weer is dat in de
refter/sporthal.
De kinderen brengen een lunchpakket en drinkfles met water van thuis mee.
Het lokaal wordt na de lunchpauze gereinigd.
Hoeveel kinderen zullen er in één (klas)lokaal zitten?
Er zullen maximum 14 kinderen in één (klas)lokaal zitten.
In grotere lokalen zoals de refter/sporthal mag dit aantal overschreden worden als de
afstand kan gerespecteerd worden.
Er worden daarom ruimtes afgebakend in deze lokalen.
Hoe verzorgt de school afspraken rond hygiëne en social distance in de
leslokalen?
De banken van de leerlingen staan uit elkaar en de leerlingen krijgen vaste plaatsen.
De contactoppervlakken worden regelmatig gereinigd, tijdens de middagpauze en na elke
lesdag.
We zorgen voor voldoende verluchting in de lokalen.
Hierdoor zou het wat frisser kunnen zijn.
We vragen hierdoor om aangepaste kledij te voorzien.
Hoe verzorgt de school afspraken rond hygiëne en social distance in de sanitaire
ruimtes?
De leerlingen van L1-L6 krijgen op hun lesdagen sanitair toegewezen.
Er geldt telkens een maximaal aantal leerlingen dat tegelijkertijd toegelaten wordt.
Na het toiletbezoek wassen de kinderen hun handen.
Er worden enkel papieren handdoekjes en zeep gebruikt.
Een toezichter kijkt toe dat het maximumaantal kinderen niet overschreden wordt en dat
de nodige afstand (1,5 m) nageleefd wordt.
De sanitaire ruimtes worden na elke lesdag gepoetst.

Hoe verzorgt de school afspraken rond hygiëne en social distance op de
speelplaats?
We voorzien alternerende speeltijden voor de leerlingen L1-L6.
Zij spelen op de afgebakende speelplaats van de nieuwe kleuterschool.
De kinderen in de noodopvang spelen op verschillende plaatsen afhankelijk van het
aantal leerlingen dat aanwezig is.
De speeltuigen en speelkoffers mogen niet gebruikt worden.
Materiaal dat van thuis komt, mag wel maar mag enkel persoonlijk gebruikt worden.

Wanneer moet mijn kind zijn handen wassen?
Bij het betreden van de school, na de speeltijd, na een toiletbezoek, voor de maaltijd,
voor het verlaten van de school en na het hoesten of niezen.
Als het o.w.v. praktische redenen moeilijk is om gebruik te maken van water en zeep, zal
er handgel aangeboden worden.
Moet mijn kind een mondmasker dragen?
Neen, de kinderen van de kleuter- en lagere school moeten geen mondmasker dragen.
Moeten de leerkrachten een mondmasker dragen?
Indien de fysieke afstand niet bewaard kan worden, zullen de leerkrachten een
mondmasker of neus- en mondbescherming dragen.
Welke kinderen kunnen terecht in de noodopvang?
De kinderen waarvan de ouder(s) beiden buitenshuis werken en zelf echt geen andere
oplossing vinden, kunnen terecht in de noodopvang zolang onze opvangcapaciteit niet
overschreden wordt.
Om van de noodopvang gebruik te kunnen maken, moet je vooraf inschrijven
via het digitaal formulier dat op Gimme verschijnt.
Denk eraan ook steeds een werkattest door te mailen naar directie@gvbszoutleeuw.be.
Als je wil gebruik maken van de BKO moet je hier apart aanmelden via
griet.vandewijngaerden@zoutleeuw.be.

VRAGEN
: 011 78 20 88
: mailadressen vind je op de website www.gvbszoutleeuw.be

We wensen jullie allemaal een fijne en vooral gezonde week toe!
Geniet van de mooie dingen en jullie gezin.

Vriendelijke groet
Het schoolteam

