VERLOOP TOT EINDE SCHOOLJAAR
ORGANISATIE ZESDE LEERJAAR
Beste mama’s en papa’s,
In deze toch wel bijzondere tijden willen wij jullie graag informeren over het verdere
verloop van het schooljaar. Wij hopen dat jullie allemaal nog gezond zijn. Hier bij ons
is iedereen nog fit en in goede vorm.
Zoals jullie in de media reeds vernamen, starten de lessen voor het zesde leerjaar
terug op vrijdag 15 mei 2020. Wij zijn allemaal superblij dat we de kinderen binnenkort
terug zullen zien.
Wij willen jullie graag een woordje uitleg geven over de organisatie binnen onze school.
Wij hebben er voor gekozen om elke klas van het zesde leerjaar in twee te delen.
Dit wil zeggen dat er een groep 1 en een groep 2 is. De verdeling van de groepen krijgen
jullie van de klasleerkracht.
Groep 1
Maandag van 09.00u tot 11.45u.
Dinsdag van 09.00u tot 11.45u.

Groep 2
Maandag van 13.15u tot 16.00u.
Dinsdag van 13.15u tot 16.00u.

Donderdag van 13.15u tot 16.00u.
Vrijdag van 13.15u tot 16.00u.

Donderdag van 09.00u tot 11.45u.
Vrijdag van 09.00u tot 11.45u.

Als de kinderen in de voormiddag les hebben, verwachten we ze tussen 08.45u en
09.00u. Zij komen via de gewone poort. Te laat komen kan niet, want we zullen de poort
sluiten omwille van de veiligheidsredenen. Ouders worden niet binnen de school
toegelaten. De lessen in de voormiddag eindigen om 11.45u. De kinderen kunnen dan
onmiddellijk naar huis vertrekken. Indien de kinderen in de opvang moeten blijven,
dienen ze zich daar voor in te schrijven. Wij vragen wel een bewijs van de werkgever
om ervoor te zorgen dat er niet te veel kinderen op school blijven. De kinderen kunnen
dan boterhammen blijven eten en krijgen drank (melk of water). Wij zullen dit op de
volgende rekening vereffenen.
Als de kinderen in de namiddag les hebben, verwachten we ze tussen 13.00u en 13.15u.
Daarna sluit de poort. De lessen eindigen om 16.00u. Indien nodig kunnen de kinderen
in de voormiddag naar de opvang. Zij kunnen dan ook boterhammen blijven eten en
krijgen ook drank.
Woensdag komen de kinderen niet naar school.
Wij zijn wel heel fier op jullie en op jullie kinderen maar ook op onze leerkrachten. Als
we via Teams en mails zien hoe hard er gewerkt wordt, kunnen wij alleen maar blij
zijn. Wij hopen dan ook dat jullie dit met evenveel enthousiasme blijven doen. Zo blijven
we de mooie band behouden.
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En dan nog dit: wij hebben de voorbije weken de tijd genomen om ons lievelingsboek
te lezen. Jullie zien hieronder onze foto. Wij willen vragen om ons ook een leuke foto
door te sturen als jullie samen met mama of papa of alleen een boek lezen. Dat kan
via mail naar directeur@berkenboomheistraat.be. We kijken er al naar uit!
Probeer nog heel veel samen te genieten en hopelijk tot snel!
Met vriendelijke groeten,
Directeur Sofie, Directeur Heidi, het Berkenboomteam
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Hoe houden we de school veilig?
De veiligheid van onze kinderen en ons personeel is het belangrijkste. Door een
combinatie van maatregelen zorgen we voor een zo veilig mogelijke schoolomgeving:
•

Vaste groepen (contactbubbels):
De groepen blijven zo veel mogelijk dezelfde. De kinderen krijgen een vaste
plaats in een vast lokaal. De verschillende groepen hebben geen contact
met elkaar.

•

Aparte speeltijden en lunchpauzes:
De kinderen gaan niet allemaal samen lunchen of spelen op de speelplaats.
Zo vermijden we contact tussen de verschillende groepen.

•

Afstand houden (1,5 meter):
De leerkrachten en de kinderen houden voldoende afstand van elkaar. In de
klas, de gangen en op de speelplaats. De kinderen krijgen les in kleinere
groepen (maximaal 14 leerlingen).

•

Mondmaskers:
De kinderen dragen geen mondmasker, de leerkrachten wel.

•

Hygiëne:
De leerkrachten en de kinderen kunnen vaak hun handen wassen of
ontsmetten met handgel. De lokalen worden regelmatig verlucht en het
poetspersoneel maakt de lokalen grondig schoon.

Hoe werk je als ouder mee aan de veiligheid op school?
•
•
•
•
•

Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt.
Zet je kind af of haal het op aan de ingang of uitgang van de school.
Kom niet op de terreinen van de school: niet in de gangen, niet in de klas en
niet op de speelplaats.
Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.
Blijf niet praten aan de ingang of uitgang.
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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? 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 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- of laag
risicocontact 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 risicocontact 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.
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Wat gebeurt er met de kleuters en de leerjaren die niet starten op 15 mei?


•
•
•
•
•
•

We vangen kinderen op van ouders die niet thuis werken of van ouders die
werken in een cruciale sector of in een sector die opnieuw opstart. Ook
kinderen die het moeilijk hebben thuis, zijn welkom.
Er kunnen wel meer kinderen naar de opvang, want meer ouders werken
opnieuw buitenshuis en kunnen hun kind niet meer thuis opvangen.
Twijfel je of je kind naar de opvang kan? Neem dan contact op met onze
school.
De leerlingen in de opvang blijven verder nieuwe leerstof krijgen, net zoals
hun klasgenoten die thuis leren.
De kleuters die in de opvang blijven, krijgen de kans om de activiteiten van
hun leerkracht te volgen.
We zorgen voor een veilige opvang. We gebruiken overal dezelfde
maatregelen (zie hierboven).
De kinderen van de opvang komen niet in contact met de kinderen die les
krijgen op school.

Welke leerstof krijgen de kleuters en de leerlingen en hoe gaan we hen opvolgen?
•
•
•

•

•
•

De kleuters krijgen verschillende opdrachten binnen de leerdomeinen.
Voor de leerlingen beperken we ons tot de essentiële onderwijsdoelen. We
zorgen voor een evenwichtig en afwisselend vakkenpakket.
Kleuters en leerlingen mogen niet overbelast worden. Daar zorgen de
leerkrachten voor. Ze zorgen voor een evenwicht tussen lessen op school,
thuis nieuwe leerstof krijgen en taken en oefeningen.
Uitstappen, pedagogische studiedagen, sportdagen en facultatieve
verlofdagen gaan niet meer door dit schooljaar. Zo hebben de leerlingen
meer tijd om te leren en te oefenen.
Iedereen krijgt een eerlijke evaluatie. We geven alle leerlingen alle kansen
om te bewijzen wat ze kunnen.
Kleuters, leerlingen en leerkrachten moeten het schooljaar goed kunnen
afsluiten. We laten je nog weten hoe we dit zullen organiseren.
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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. 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: via welke weg gaat je kind naar school, wat moet het
doen op het openbaar vervoer, leg uit waarom veel mensen een
mondmasker dragen,…
Is het moeilijk om opnieuw naar school te gaan? Neem contact op met de
klasleerkracht of zorgleerkracht. Samen kunnen jullie oplossingen
bespreken.

Hoe kan je je kind helpen om te leren?
Ook als je kind weer lessen op school krijgt, verandert er voor jou niets. Je kind blijft
ook thuis leren en oefenen.

Enkele tips:
•
•
•
•

Praat met je kinderen.
Maak samen een plan op wanneer je kind kan werken voor school.
Maak voldoende tijd om te ontspannen, ook voor jezelf.
Neem contact op met de klasleerkracht als het moeilijk is om thuis te
leren. Samen kunnen jullie oplossingen bespreken.

We weten dat het niet gemakkelijk is. Je doet wat je kan, dat is meer dan voldoende.
Bij vragen mag je steeds contact opnemen met de directie.

