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De eerste wijzigingen in ons draaiboek – opstart september 2020 in
fase geel
Beste ouder(s), verzorger(s), opvoeder(s),
Onze eerste schoolweek zit erop. Wat was het spannend om jullie geluksvogeltjes terug te
zien en onder te dompelen in de vele afspraken en regels die fase geel met zich meebrengt.
We zijn echter aangenaam verrast om te zien hoe snel onze theorie in goede praktijk werd
omgezet. Goede afspraken maken goede vrienden.
Natuurlijk zaten er enkele pijnpunten in ons draaiboek. Dankzij onmiddellijke feedback via
betrokken ouders/opvoeders/verzorgers en personeelsleden werden we op de hoogte
gebracht van bedenkingen en vragen. Na overleg met de interne preventiedienst,
schoolbestuur en personeelsafvaardiging probeerden we enkele moeilijkheden bij te sturen.
Hieronder geven we jullie een overzicht van de wijzigingen met hier en daar nog wat
verduidelijkingen van eerdere afspraken en regels.
LAGERE SCHOOL
Voor de voorschoolse opvang moet men niet op voorhand inschrijven. Deze start om 07:30
en eindigt om 08:30. Vanaf 08:15 is dit niet betalend.
Om 08:10 worden leerlingen van de tweede graad (flamingo's, lijsters, koolmezen en
pinguïns) en derde graad (valken, pimpelmezen, ooievaars en zwaluwen) door een van de
leerkrachten uit de voorschoolse opvang opgehaald om naar de verzamelplek te gaan. Om
08:15 vertrekken alle leerlingen van de tweede en derde graad vanuit hun verzamelplek naar
hun klaslokaal en maken plaats voor de volgende groepen.
Om 08:15 komt juf Silvie buiten en spelen de overige leerlingen op hun voorbehouden
speelplek. Voor de vinken en de kanaries is dat op de speelplaats. Voor de toekans en de
pauwen is dat op het graspleintje. Leerlingen (eerste graad: vinken, kanaries, toekans en
pauwen) die dan toekomen hoeven niet buiten de schoolpoort te wachten en kunnen gaan
spelen op hun voorbehouden speelplek.
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Wat de naschoolse opvang betreft, verlengen we deze van de derde graad (valken,
pimpelmezen, ooievaars en zwaluwen) tot 17:30. Zij zullen van 17:00 tot 17:30 door juf Lut
worden opgevangen.
KLEUTERSCHOOL
De voorschoolse opvang begint om 07:30. Kleuters kunnen tot 08:15 naar de voorschoolse
opvang gebracht worden. Hiervoor moet er niet worden ingeschreven.
We wijzigden ondertussen ietwat onze verzamelplekken. Hieronder een overzichtje:
Juf Nancy en juf Karen halen hun ara's en kaketoes aan het zwarte hek, achteraan de
fietsenstalling om 08:30. Ouders/opvoeders/verzorgers van ara’s en kaketoes die een
oudere broer of zus hebben, brengen hun oudere kinderen EERST naar hun
toegang/verzamelplek. Nadien brengen ze hun ara of kaketoe naar het hek aan de
fietsenstalling. De ara’s en kaketoes zijn immers de enigste die pas om 08:30 de school
kunnen binnenkomen.
De uiltjes en struisvogels kunnen vanaf 08:15 vrij binnen via het zwarte hek, achteraan de
fietsenstalling. Zij stappen zelfstandig door tot hun speelplek op de kleuterspeelplaats. Daar
worden zij om 08:30 door de klasleerkracht naar de klas gebracht om de dag te starten.
De kolibries en parkieten kunnen vanaf 08:15 naar het poortje vooraan (aan de klas van de
parkieten) gebracht worden. Daar worden ze door een leerkracht ontvangen die hen zal
doorsturen naar de kleuterspeelplaats. Om 08:30 worden zij daar door hun leerkracht
opgehaald en vertrekken ze richting klas.
OPVANG OP WOENSDAG
Leerlingen kunnen voortaan tot 13:00 op school blijven. Zij brengen hun lunchpakketje mee
en worden door juf Melissa en juf Silvie begeleid. Van zodra juf Dorine terug komt werken,
kunnen wij de opvang opnieuw tot 16:00 laten doorgaan.
Ofwel zullen de kinderen op de speelplaats spelen en blijf je aan het hek (speelplaats lagere
school) staan. De opvangjuf zal jouw kind tot bij jou brengen.
Ofwel klop je even aan op de deur van de refter (lagere school) zodat de opvangjuf jouw kind
kan begeleiden tot bij jou. Je komt het schoolgebouw echter NIET binnen en je draagt een
mondmasker.
Voor deze opvang betaalt men 80 cent.
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HET WAAROM ACHTER BEPAALDE MAATREGELEN
We laten de leerlingen via verschillende toegangen de school binnenkomen en verlaten. Dit
om de circulatie van leerlingen beter te kunnen sturen binnen de schoolmuren.
We vragen om via het gedeelde document aan te geven wanneer je jouw kind komt ophalen.
Op die manier weet de toezichter wanneer jij jouw kind komt halen en zo kan men
voldoende tijd inplannen om handen te wassen, om spullen terug te verzamelen en om zich
naar de plek van afspraak te verplaatsen. We vragen uitdrukkelijk om je aan deze tijdstippen
te houden.
We moeten de naschoolse opvang meteen laten aansluiten op het einde van de lesdag. Dit is
een gevolg van het werken met leerjaarbubbels. Deze bubbels hebben immers hun
specifieke verzamelplek, speelplek, tijdstip van brengen en halen enz… Wij kiezen er als
school voor om deze bubbels te maken om zo het risico op besmetting te verkleinen. In het
geval van een besmetting zal het traceren makkelijker verlopen en verlagen we de kans op
klas- en/of schoolquarantaine.

WAT BRENGT DE TOEKOMST?
Natuurlijk willen we net zoals jullie onze school weer zo ‘normaal’ mogelijk organiseren. Met
de gewone starturen, het aanbieden van warme maaltijden, de gebruikelijke
opvangmogelijkheden enz…
Voorlopig houden we nog even aan deze organisatie.
De drijfveer achter deze beslissing is de zorg voor onze leerlingen, hun opvoeders/ouders en
verzorgers maar evenzeer voor onze personeelsleden. Behoed voor een eventuele negatieve
evolutie in de coronacijfers werkten we een draaiboek uit dat zelfs bij een oranje fase
nauwelijks moet worden bijgestuurd. We wachten dus nog even af totdat de impact van de
heropstart wat duidelijker wordt.
Van zodra er meer zekerheid komt, kunnen wij verder werk maken van het afbouwen van de
contactbubbels en de andere maatregelen. Dat de huidige organisatie meer inspanningen
van jullie vraagt, weten we. Heb er echter vertrouwen in dat wij zo snel mogelijk ons uiterste
best zullen doen om onze organisatie weer ‘gewoon’ te krijgen.
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
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