
 
 
Beste ouders, 
 
Sinds de beslissing van de veiligheidsraad om de basisscholen gefaseerd te laten opstarten zijn we als team hard aan 
het werk om deze heropening volgens onze maximale capaciteit zo veilig mogelijk te laten verlopen.  
Geen eenvoudige oefening. 
Hoe graag we ook onze leerlingen -  liefst allemaal én zo snel mogelijk - willen terugzien moeten we met heel veel 
factoren rekening houden. 
Als team hebben we de puzzel zo gemaakt dat we tegelijk zoveel mogelijk leerkrachten inzetten binnen het lesgeven 
in de school zonder het pre-teachen voor de klassen die nog niet mogen opstarten te verwaarlozen. 
 
Voor onze school gaan we als volgt van start op vrijdag 15 mei 2020: 
 
● Het eerste en tweede leerjaar worden steeds in 2 groepen verdeeld.  De lessen gaan door op maandag, 

dinsdag, woensdag en donderdag.  Dit komt neer op 3,5 dagen.  Er is geen les op vrijdag. 
 
● Elke klas van het 6e leerjaar wordt in 2 groepen verdeeld.  Elke groep krijgt om beurten 

afwisselend les in de voor- of namiddag.  Dit komt neer op 2 dagen.  Er is geen les op woensdag. 
 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

 Groep A juf Evelien 
Groep A meester Joris 

Groep B juf Evelien 
Groep B meester Joris 

Geen les Groep A juf Evelien 
Groep A meester Joris 

Groep B juf Evelien 
Groep B meester Joris 

 Groep B juf Evelien 
Groep B meester Joris 

Groep A juf Evelien 
Groep A meester Joris 

 Groep B juf Evelien 
Groep B meester Joris 

Groep A juf Evelien 
Groep A meester Joris 

 
● De concrete indeling van de groepen (zowel voor 1, 2  en 6e leerjaar), wordt nog meegedeeld door de 

leerkrachten. 
 
● Voor het derde, vierde en vijfde leerjaar blijft de werking van het pre-teachen behouden volgens het huidige 
 systeem.   
 
● Voor kinderen uit het eerste, tweede en zesde leerjaar die niet naar school kunnen komen wegens 
 medische redenen (risico-patiënten) blijft het pre-teachen ook behouden, weliswaar onder een andere vorm 
 daar de leerkrachten worden ingezet voor het lesgeven in school. 
 
● Voor onze kleuters blijft het pre-teachen ook behouden. De leerkrachten blijven jullie kleuters voorzien 
 van taakjes of tips.  Dit zal weerom misschien iets anders verlopen omdat ook de kleuterjuffen worden  
 ingezet voor het lesgeven op school of in de noodopvang  
 
● Er is geen voor-en naschoolse opvang mogelijk op school.  U kan hiervoor, in beperkte aantallen, terecht  
 in de Mallemolen.  Aanvragen dienen door uzelf te gebeuren bij de Mallemolen. 
 
● Warm eten op school is niet meer mogelijk tot einde schooljaar.  Kinderen die een ganse dag les hebben,  
 brengen hun lunchpakket mee naar school.  Het lunchpakket zal genuttigd worden in de eigen klas met de  

eigen juf of meester.  Dit om de contactbubbels te garanderen.  Kinderen van het zesde leerjaar zijn maar 
een halve dag op school.  Voor hen is er geen mogelijkheid om op school te eten. 

 
● Het spelen op de speelplaats zal ook gebeuren in de contactbubbel van de eigen groep. We voorzien 

hiervoor afgebakende zones.  
 
● Door onze focus op het lesgeven blijft de noodopvang op school beperkt.   

Ook hier houden we rekening met de veiligheid, beschikbaar personeel en onze ruimte. 
 De capaciteit voor onze opvang is als volgt bepaald: 
 Kleuters: maximum 14 kinderen per halve dag 
 Lager: maximum 14 kinderen per halve dag 
  
 



 
 
 

De opvang dient aangevraagd te worden voor een volledige week en dit ten laatste op woensdag voor  
16 uur van de voorafgaande week (bv ten laatste op woensdag 13 mei voor de week van 18 mei). 
U kan steeds uw aanvraag voor opvang vanaf maandag voorafgaand aan de week van opvang mailen op 
corona-noodopvang-vbsdezeeboon@outlook.com.  U vraagt de opvang steeds per week aan. 
 
Let op: een aanvraag voor opvang is nog geen bevestiging!  Gezien de beperkte capaciteit houden we indien 
nodig met onderstaande voorrangsregels rekening. De bevestiging of weigering wordt u per mail bezorgd en 
kan per kind per week verschillen. 

 Volgende voorrangsregels zijn van toepassing: 
 

1. Kinderen van wie de ouders een essentieel beroep uitoefenen; 
2. Kinderen van kwetsbare gezinnen; 
3. Kinderen waarvan beide ouders uit gaan werken of alleenstaande ouder die thuis werkt; 
4. Kinderen die in de loop van de week fysiek les krijgen op school, blijven op hun niet lesmomenten zoveel 

mogelijk thuis, uitgezonderd voorgaande regels; 
 

Kinderen waarvan beide ouders of 1 ouder thuis werken mogen niet naar de opvang komen. 
Zieke kinderen komen niet naar school. 

 
Kinderen uit de lagere school die naar de noodopvang komen in de voormiddag, brengen, indien mogelijk, 

hun eigen laptop en een koptelefoon of oortjes mee om online-les te volgen.  Vergeet ook je werkboeken en 

schriften niet. 

● Enkel de ingang aan de Grotestraat 18 wordt gebruikt.  Meer praktische afspraken rond het brengen van 
 de kinderen naar school, het afhalen, start -en eindtijd van de lessen krijgt u volgende week per mail. 
 
● Er werd op onze school extra sanitair voorzien.  Ook voor het handen wassen werd extra capaciteit voorzien. 
 Handen wassen zal op regelmatige basis doorheen de dag gebeuren. 
 Mogen wij vragen aan de leerlingen die fysiek les krijgen in de klas om een keukenrol mee te brengen. 
 
● Op vrijdag 15 mei organiseren we een introductiedag.  Op deze dag nodigen we de kinderen van het eerste, 

tweede en zesde leerjaar uit op school en voorzien we voldoende tijd om hen hartelijk te onthalen in de klas.  
De voorbije weken waren voor onze kinderen moeilijk en verwarrend.  Een goed gesprek met de juf, meester 
en vriendjes kan hierbij helpen.  Tevens brengen wij hen, op een gepaste manier, op de hoogte van de 
verschillende veiligheidsvoorschriften.  Op maandag 18 mei kunnen we er dan meteen invliegen.   

 
De veiligheid van onze leerlingen en ons personeel komt op de eerste plaats.  Wij houden ons aan de maatregelen en 

richtlijnen die we van de overheid krijgen opgelegd.  Met de hierboven vooropgestelde organisatie van de lessen en 

noodopvang kunnen we daar aan voldoen.   

Het wordt een warm weerzien, een weerzien waar we naar uitkijken.  Met gemengde gevoelens want nog niet 
iedereen mag van de partij zijn.  En wat anders dan voorheen: ze noemen het ‘het nieuwe normaal’.   
Maar we maken er samen het beste van. 
 
Vriendelijke groeten, 
Ann Merchiers 
Directeur VBS De Zeeboon 
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