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 Vrije Basisschool O.-L.-V. Visitatie 

 Stas de Richellelaan 19  

9820 Bottelare    
                                                                                                                     09/362.88.33 

    

                       www.visitatiebottelare.be  

            scholengemeenschap Sint-Jan&Visitatie 

 
Onze lagere school start voltijds op 1 september 2020. Wat 
betekent dat voor jou en jouw kind?   
  

Beste ouder(s), verzorger(s), opvoeder(s), 
 
Na een deugddoende zomervakantie kunnen we de school heropstarten op 1 september 
2020. Alle leerlingen kunnen terug op hun eigen school en in hun eigen klasruimte 
onderwijs volgen. Op basis van het veiligheidsdraaiboek basisonderwijs – fase geel 
reorganiseerden we onze werking. In deze brief kan je lezen wat dit dan precies zal 
betekenen.  Dit plan zal pas goed draaien als we dit samen waar maken. We verwachten 
dat alle betrokkenen zich goed houden aan deze nieuwe afspraken opdat we er samen 
een succesverhaal van kunnen maken.  
 
We streven naar een zo veilig mogelijke schoolomgeving, waarbij we het risico op 

besmetting maximaal proberen in te dijken. De lokale risicoanalyse is hierbij het 

vertrekpunt en werd opgemaakt in samenspraak met de interne preventiedienst.  

 
Deze brief gaat over de TWEEDE GRAAD van de LAGERE SCHOOL. (flamingo’s, lijsters, 
pinguïns en koolmezen) De voltijdse heropstart betekent dat er geen digitaal aanbod 
wordt voorzien en dat we onze leerlingen alle dagen terug in de klassen verwachten. 
Vanaf 5-jarige leeftijd (omwille van de leerplicht) moeten afwezigheden gestaafd worden 
met de nodige documenten.  
 
We werken in deze fase in de LAGERE SCHOOL met leerjaarbubbels. Zo hebben we 6 
bubbels: 1) kanaries en vinken; 2) toekans en pauwen; 3) lijsters en flamingo’s; 4) 
koolmezen en pinguïns; 5) valken en pimpelmezen en 6) zwaluwen en ooievaars. Dit 
betekent dat zij per bubbel samen kunnen eten, spelen, onderwijs volgen. Wanneer jouw 
kind echter in de voor- en naschoolse opvang verblijft, zal hij/zij met andere bubbels in 
contact komen. Wanneer leerlingen gaan zwemmen, komen zij tevens in contact met 
leerjarenbubbels uit de lagere school. Omwille van de sluiting van het zwembad Ter 
Wallen gaat de eerste zwemles op 4 september NIET door. We houden jou op de hoogte 
voor de volgende zwemvrijdagen. 
 
 

http://www.visitatiebottelare.be/
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Hoe ziet de schooldag op maan-, dins-, donder- en vrijdag eruit? 

8:15 start lessen 

10:00 speeltijd 

10:15 lessen 

11:45 middagpauze 

12:45 start lessen 

14:15 speeltijd 

14:30 lessen 

15:15 einde van de dag 

 
 

 Op woensdag stopt de lesdag om 11:45. 
 

Hoe verloopt de voor- en naschoolse opvang? 
 
VOORSCHOOLS 

- Van 07:30 tot 08:15 
- Betalend, tarieven: zie website 
- Gaat door in de refter van de lagere school onder begeleiding van juf Silvie. 
- Vooraf inschrijven moet niet. 
- Ouders begeleiden hun zoon/dochter tot aan het hek van de speelplaats van de 

lagere school. Zij betreden het schooldomein NIET. 
- De leerling gaat alleen naar de refter en wordt daar door juf Silvie onthaald. 

 
- Is er nog een broer/zus die in de kleuterschool zit? Dan mag de grotere broer of zus 

samen met de broer of zus in de kleuterschool via het hek aan de fietsenstalling 
meegaan tot aan de kleuterrefter, afscheid nemen van ouder en broer/zus om dan 
zelfstandig door te stappen naar de refter van de lagere school. 

 
 
NASCHOOLS 

- Van 15:15 tot 17:30. 

- Betalend, tarieven, zie website 

- Gaat door in de refter van de lagere school onder begeleiding van juf Lut. 

- Voor de naschoolse opvang moet men op voorhand inschrijven. (Zie gedeeld 

document via de klasleerkracht) Hierop vul je in wanneer je jouw kind komt ophalen. 

De toezichter zorgt ervoor dat jouw kind tegen dat moment aan het hek van de 

speelplaats van de lagere school staat.  

- Vaste afhaalmomenten: 16:00, 16:30, 17:00 en 17:30. We vragen om deze vaste 

tijdstippen te respecteren.  
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- De leerling wordt door 1 (en liefst altijd dezelfde) persoon opgehaald. Deze persoon 
draagt een mondmasker. 

 
- Is er nog een broer/zus die in de kleuterschool zit? Dan mag de grotere broer of zus  

op het afgesproken uur zelfstandig naar de kleuterrefter gaan om daar samen 
afgehaald te worden. 

 
Hoe schrijf ik mijn kind in voor de naschoolse opvang? 
Op woensdag ontvang je via de mail van de klasleerkracht een gedeeld document. Per dag is 
er een tabel waarin je kan aankruisen tot wanneer jouw kind in de opvang blijft. Blijft jouw 
kind NIET in de opvang, gelieve dit ook aan te duiden. 
 
Dankzij deze inschrijving weet de toezichter van de naschoolse opvang tegen welk uur welke 
leerling naar het hek van de lagere school zal moeten gaan om daar opgehaald te worden. 
 
Wijzigingen geef je per mail door aan de klasleerkracht. 
 

 
Waarheen breng ik mijn kind als hij/zij NIET in de opvang blijft?  
Waar haal ik mijn kind op als hij/zij NIET in de opvang blijft? 
Iedere leerjaarbubbel krijgt een eigen plekje om gebracht/opgehaald te worden. De 
klasleerkracht zal om 08:15/15:15 daar te vinden zijn. Gelieve deze tijdstippen te 
respecteren gezien er vroeger/later geen toezichter aanwezig is en er dus geen speeltijd is. 
Ouders/verzorgers/opvoeders betreden het schooldomein NIET. (Enkel bij brengen/ophalen 
van een kleuter naar/uit de kleuteropvang en dit via het hek aan de fietsenstalling.) 
 

Lijsters en flamingo’s Via de hoofdingang (met binnentuintje) 
stappen de leerlingen binnen en 
verzamelen op kleuterspeelplaats. (zone 1) 
Fietsen kunnen in het binnentuintje 
geplaatst worden. 

Koolmezen en pinguïns Via het hek aan de fietsenstalling 
(achteraan de school) komen ze binnen en 
wachten op de kleuterspeelplaats. (zone 2) 
Fietsen kunnen in de fietsenstalling 
geplaatst worden. 

 
AFSPRAKEN: 

- Wees stipt bij het brengen/ophalen van jouw kind. 
- Draag steeds een mondmasker. 
- Hou voldoende afstand ten aanzien van andere volwassenen. 
- Wil je graag iets met de leerkracht bespreken, maak dan via mail/telefonisch een 

afspraak. 
- BELANGRIJK: Ouders/verzorgers/opvoeders betreden het schooldomein NIET. 
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Hoe verlopen de speeltijden? 
De leerlingen spelen in hun eigen leerjaarbubbel. Ook bij slecht weer krijgen ze per bubbel 
een speelplek. 
 
Hoe verloopt de middagpauze? 

- We vragen om de leerling – als dit mogelijk is – op school te laten blijven eten. Er is 
immers maar een uurtje middagpauze en we moeten de leerlingenstromen zo veel 
mogelijk beperken.  

- Warme maaltijden gaan voorlopig niet door. Iedere leerling brengt een lunchpakket 
en drankflesje met water/melk mee. 

- De leerlingen eten onder begeleiding van hun leerkracht in de klas of picknicken op 
een plekje buiten in de tuin/op de speelplaats, rekening houdend met de bubbel 
waar zij deel van uitmaken. 

 
- Leerlingen die naar huis gaan eten worden om 11:45 opgehaald aan de hoofdingang 

(binnentuintje) en worden om 12:45 ook hierheen gebracht. Bij terugkomst op school 
gaan ze zelfstandig naar hun klaslokaal. 
Wie ’s middags toch naar huis gaat eten en met de fiets naar school komt, parkeert 
zijn/haar fiets buiten de school, op slot. (Dus NIET in de binnentuin of in de 
fietsenstalling.) 

 

Is er nog opvang op woensdagnamiddag? 

Door afwezigheid van juf Dorine gaat deze niet door. Van zodra zij terug is, wordt deze 

opgestart. Wij houden jou zeker op de hoogte. 

 
Hoe houden we de school veilig? 

De veiligheid van onze leerlingen en ons personeel is het belangrijkste. Door een 
combinatie van maatregelen zorgen we voor een zo veilig mogelijke schoolomgeving.  

o Op de speelplaats spelen de leerlingen per leerjaarbubbel, maar 
hoeft social distancing niet. Essentieel blijft wel dat de leerlingen na het 
spelen de handen grondig wassen. 

o Social distancing: blijft wél essentieel tussen leraren onderling en tussen 
leraren en ouders. 

o Personeelsleden dragen verplicht een mondmasker als de afstand van 
1,5m niet kan gegarandeerd worden. 

o Netheid: leraars en leerlingen kunnen vaak hun handen wassen. De 
lokalen worden regelmatig verlucht. De school maakt de lokalen grondig 
schoon. 
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Hoe werk je als ouder mee aan veiligheid op school? 

 Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt. 

 Wees stipt in de vastgelegde breng- en haalmomenten.  

 Zet je kind af of haal het op aan de afgesproken plaats. In deze brief vind je meer 
info. 

 Kom niet op het terrein van de school/externe locatie: niet in de gangen, niet in 
de klas en niet op de speelplaats. (Uitzondering voor 
ouders/opvoeders/verzorgers die kind naar kleuteropvang brengen.) 

 Hou 1,5 meter afstand van andere 
ouders/opvoeders/verzorgers/personeelsleden. 

 Blijf niet praten aan de ingang of uitgang.  

 Wil je praten met iemand van het schoolteam? Maak dan een afspraak via 
telefoon of via mail. 

 
Te laat? 
Niemand van de ouders/verzorgers/opvoeders mag nog het schooldomein betreden. Begeef 
je naar de ingang aan het bureel van het hoofdgebouw van de school en bel aan. Probeer 
het te laat komen echt te vermijden.  
 
Andere afspraken? 
 

- Traktaties voor verjaardagen mogen we toelaten. Zelf gemaakte lekkernijen zoals 
cake, taart, cupcakes… kunnen (nog) niet. 
 

Wat als je kind ziek is?  

 Zieke kinderen moeten thuisblijven. 

 Leerlingen die tot de risicogroep behoren, vragen aan de behandelende arts of 
aanwezigheid op school kan. Indien de leerling niet op school    kan aanwezig zijn, 
volgt hij verder afstandsonderwijs.  

 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? Dan zetten we het in een apart lokaal. 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.  
 

Wat als een kind/personeelslid positief getest is op Covid 19 ? 
Iedereen met wie de zieke contact had, wordt opgespoord (contact tracing). De CLB’s 

kregen een opdracht in het kader van dit contactonderzoek.  

Gelet op de uitrol van ‘testen en tracen’ en de toenemende mogelijkheid tot lokalisering van 

besmettingshaarden, kunnen lokaal of binnen een beperkte territoriale omschrijving andere 

niveaus gelden. In functie van de veiligheid voor onderwijspersoneel, leerlingen en ouders, 

kan overgegaan worden tot quarantaine.. Voor klasgroepen die in quarantaine moeten gaan, 

wordt afstandsonderwijs voorzien. 

 

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Risicogroepen%20pediatrie%20NL%20FINAL.pdf
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/afstandsleren
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Hoe bereid je als ouder je kind voor?  

 Praat met je kind. Stel het gerust dat het weer veilig naar school kan.  

 Bereid je kind voor: via welke weg gaat je kind naar school, wat moet het doen op 
de bus, tram of trein, leg uit waarom veel mensen een mondmasker dragen. 

 Is het moeilijk om opnieuw naar school te gaan? Neem contact op met de 
klasleraar of zorgleraar. Samen kunnen jullie oplossingen bespreken.  

  
Nuttige gegevens?      

 Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be  
 CLB: Vrij CLB regio Gent, info@vclbgent.be, 09/277.84.00., clbchat.be 

 

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.  

 

http://www.info-coronavirus.be/
mailto:info@vclbgent.be

