DRAAIBOEK 2.0 OPENING SCHOOL
COVID-19
LEES DIT ZEER
AANDACHTIG
VOOR JIJ JE KIND
NAAR SCHOOL
BRENGT

WAAROM DIT DRAAIBOEK?
De coronacrisis plaatst iedereen voor enorme uitdagingen. Ook leerkrachten, leerlingen, ouders, … Het
begon met de plotse schorsing van de lessen op school. Na de paasvakantie zijn onze leraren begonnen
met het ‘preteachen’ van nieuwe leerstof op afstand. Dat gebeurt grotendeels digitaal.
Sinds vrijdag 15 mei 2020 kregen onze kinderen van het eerste, tweede en zesde leerjaar les in de school
en de anderen nog van thuis.
Vanaf dinsdag 2 juni 2020 mogen al onze kleuters weer naar school komen.
Vanaf maandag 8 juni 2020 komen al de kinderen van de lagere school op bepaalde baste momenten
terug naar school.
Dit draaiboek is de handleiding over hoe wij de herstart van het onderwijs gaan aanpakken, wat jij als
ouder mag/moet of wat we verwachten van jou en geeft, hopelijk, wat antwoorden op ongeruste vragen
van jullie.
In een crisis als deze hebben zowel de school als de ouders een verantwoordelijkheid op te nemen om
samen tot de veiligste situatie te komen.
Het draaiboek is een dynamisch document dat snel kan veranderen. Aanpassingen zullen via mail, de
website en/of facebook meegedeeld worden.

INFORMATIE
We gaan je informeren over verschillende zaken maar het thema veiligheid staat centraal en vormt het
vertrekpunt voor alle beslissingen die wij achtereenvolgens nemen omtrent het schoollopen na corona.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Hoe houden we de school veilig?
Hoe bereid je als ouder je kind voor?
Hoe worden de lessen op school georganiseerd ?
Hoe kan je je kind helpen om te leren?
Hoe wordt de opvang georganiseerd?
Hoe verlopen de pauzes?
Wat leren de leerlingen? En hoe gaan we hen opvolgen?
Wat gebeurt er als een personeelslid of kind op school besmet is met corona?
Wat mag je nog verwachten?
Contact

1. Hoe houden we de school veilig ?
UITGANGSPUNTEN
 Onze school herstart enkel als dat op een voldoende veilige en haalbare manier kan.
 De veiligheid van alle leerlingen en personeel is een absolute basisvoorwaarde. We voorzien
maatregelen voor de fysieke veiligheid én voor het mentale welbevinden.
 We ambiëren een zo veilig mogelijke schoolomgeving, waarbij we het risico op besmetting
maximaal proberen in te dijken.
 Social distancing! Afstand houden!
 Zieke kinderen en zieke personeelsleden blijven thuis! We hernemen de richtlijnen uit de periode
voor de schorsing van de lessen.
 Contact tracing.

MAATREGELEN
-

Onze klassen van het lager zullen bezet worden door maximaal 13 kinderen.

-

De leerkrachten dragen mondmaskers en/of face shields. De leerlingen dragen geen mondmasker.

-

Social distancing: we gaan onze kinderen van het lager onderwijs in de mate van het mogelijke
helpen bij het inschatten van de nodige afstand. (1,5 meter) Afstanden zijn aangegeven door
lijnen op de grond in de klas, op de toiletten, op de speelplaats en in de gangen.

-

De klassen van het lager onderwijs en gangen zijn volledig opgeruimd, leeggemaakt en ontsmet.

-

De leerkrachten van het lager onderwijs krijgen een persoonlijke ruimte van 8m² in de klas die
aangegeven is met een gekleurde lijn.

-

We mogen geen traktaties meer doen voor verjaardagen op school. We vieren de verjaardagen in
de klas wel op een leuke manier.

-

Handhygiëne: op regelmatige basis moeten onze kleuters en leerlingen hun handen wassen:
o
o
o
o
o
o

bij aankomst in de school.
na een pauze.
na een tussendoortje of lunch.
na een toiletbezoek.
bij niezen en hoesten in de handen.
net voor ze naar huis gaan.

-

De school beschikt over het nodige materiaal om aan de maatregelen te voldoen: papieren
handdoekjes, papieren zakdoekjes, afgesloten vuilnisbakken, desinfecterende spray, zeep,
handgel (enkel voor volwassenen), nodige pictogrammen, …

-

Op regelmatige basis wordt het klaslokaal/gebouw gepoetst. Er is een uitgebreid hygiëneplan
opgesteld dat rekening houdt met de maatregelen van deze coronatijden. Enkele maatregelen uit
het hygiëneplan:
o
o
o
o

Toiletten worden 2 x per dag gepoetst.
Banken, stoelen, handvaten, lichtknoppen… worden na gebruik iedere dag ontsmet.
Vuilnisbakjes voor papierenhanddoekjes worden 2x per dag leeggemaakt.
De vloer van de lokalen wordt op geregelde tijdstippen gepoetst.

-

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://covid19.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.

-

Probeer je aanwezigheid op school te voorkomen. Wil je praten met iemand van het schoolteam,
maak dan een afspraak via telefoon of mail.

2. 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, leg uit
waarom veel mensen een mondmasker dragen.

-

Is het moeilijk om opnieuw naar school te gaan? Neem contact op met de klasleerkracht, zorgjuf
of directie. Samen kunnen we mogelijke oplossingen bespreken.

3. Hoe worden de lessen op school georganiseerd ?
Lager onderwijs vanaf maandag 8 juni
1ste leerjaar

2de leerjaar

3de leerjaar
4de leerjaar
5de leerjaar
6de leerjaar

dinsdag : groep A voormiddag en groep B namiddag
woensdag : groep A én groep B voormiddag
vrijdag : groep A voormiddag en groep B namiddag
maandag : groep A voormiddag en groep B namiddag
woensdag : groep A én groep B voormiddag
donderdag : groep A voormiddag en groep B namiddag
dinsdag : groep A voormiddag en groep B namiddag
vrijdag : groep A voormiddag en groep B namiddag
maandag : groep A voormiddag en groep B namiddag
donderdag : groep A voormiddag en groep B namiddag
dinsdag : groep A voormiddag en groep B namiddag
vrijdag : groep A voormiddag en groep B namiddag
maandag : groep A voormiddag en groep B namiddag
donderdag : groep A voormiddag en groep B namiddag

-

Juiste uren : zie brieven per klas.

-

Vaste groepen (contactbubbels): Onze groepen bestaan uit maximaal 13 leerlingen. De leerlingen
krijgen een vaste plaats in een vast lokaal. De verschillende groepen hebben geen contact met
elkaar.

-

De banken en de stoelen worden telkens ontsmet alvorens ze door een ander kind gebruikt
worden.

-

De eerste dag dat je kind op school is, wordt er tijd gemaakt voor het welbevinden, de emoties en
de zorgen van je kind. We overlopen samen de maatregelen die op school belangrijk zijn.

-

Je kind krijgt ofwel in de voormiddag ofwel in de namiddag les. Wij wijzen je kind een lesmoment
toe. De broers en zussen gaan we samen in de voormiddag of namiddag laten lesvolgen. De
toegekende dagen kunnen wel verschillen.

-

Iedereen komt via de groene poort binnen.

-

Ouders zetten hun kind af aan de groene poort af en komen niet op de speelplaats.

-

Het is noodzakelijk voor het spreiden van de groepen, dat je kind naar school komt en opgehaald
wordt op het aangegeven tijdstip! Zorg dus dat je op tijd bent.

-

We kiezen voor verschillende start- en einduren om de contacten tussen volwassenen te
beperken. Blijf niet praten aan de ingang of uitgang. Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en
kinderen.

-

Het is aangewezen om een mondmasker te dragen als je je kind naar school brengt of afhaalt. Zo
zorg je mee voor de veiligheid van anderen.

-

De momenten dat je kind niet op school aanwezig is, werkt je kind verder aan de opgestelde
weekplanning.

Opening van het volledige kleuteronderwijs vanaf dinsdag 2 juni
Voormiddag:
3 KO (juf Heidi)
2 KO (juf Karen)
1 KO en 1 P (juf Isabelle en juf Esther)

8.35 u – 12.15 u
8.45 u – 12.05 u
8.55 u – 11.55 u

Namiddag:
3 KO (juf Heidi)
2 KO (juf Karen)
1 KO en 1 P (juf Isabelle en juf Esther)

13.15 u – 15.15 u
13.05 u – 15.05 u
12.55 u – 14.55 u

-

Kleuters mogen iedere werkdag naar school komen.

-

Vaste groepen (contactbubbels): de groepen blijven altijd hetzelfde. De kleuters komen enkel in
contact met hun klasgenootjes. De verschillende groepen hebben geen contact met elkaar.

-

De kleuters komen per klas op een verschillend tijdstip aan, hebben speeltijd op verschillende
momenten en worden op andere tijdstippen afgehaald. Zo zorgen we dat kinderen in hun
contactbubbels blijven en houden we de contacten tussen ouders aan de poort minimaal.

-

Sociale afstand binnen de contactbubbels = kleuterklassen is niet nodig.

-

De eerste dagen dat je kind op school is, wordt er speciaal tijd gemaakt voor het welbevinden, de
emoties en de zorgen van je kind. We overlopen samen de maatregelen die op school belangrijk
zijn. Maar vooral…wij maken het fijn samen want we zijn blij dat we terug naar school mogen
komen.

-

Kleuters worden gebracht en opgehaald aan de witte deur aan de kant van de parking. Ouders
komen niet binnen op school.

-

Het is noodzakelijk voor het spreiden van de groepen, dat je kind naar school komt en opgehaald
wordt op het aangegeven tijdstip! Zorg ervoor dat je op tijd bent!

-

Blijf niet praten op de parking. Houd 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.

-

Het is aangewezen om een mondmasker te dragen als je je kind naar school brengt of afhaalt. Zo
zorg je mee voor de veiligheid van anderen.

4. Hoe kan je je kind helpen om te leren?
Ook als je kind weer lessen op school krijgt, verandert er voor jou niets. Want je kind blijft ook thuis leren
en oefenen.
Enkele tips:
- Blijf in de buurt om vragen te beantwoorden.
- Wanneer kan je kind werken voor school? Maak samen een plan op.
- Maak voldoende tijd om te ontspannen, ook voor jezelf.
- Gaat het moeilijk om thuis te leren? Neem contact op met de klasleraar. Samen kunnen jullie
oplossingen bespreken.
We weten dat het niet gemakkelijk is. Je doet wat je kan, dat is meer dan voldoende.
5. Hoe wordt de opvang georganiseerd?
-

-

De noodopvang organiseren we elke dag voor gezonde kinderen m.n.
o Kinderen van ouders met een beroep in cruciale sector.
o Kinderen zonder opvangmogelijkheid. Attest van de werkgever van beide ouders, dat
je genoodzaakt bent om op de werkplaats aanwezig te zijn, moet afgegeven worden
aan de school.
Uren:
o 8.35u – 12.15u
o 13.15u – 15.15u

-

Het is noodzakelijk voor het spreiden van de groepen, dat je kind naar school komt op het
aangegeven tijdstip!

-

Indien je opvang nodig hebt vóór 8.35u of na 15.15u moet je contact opnemen met de Bengeltjes.
(011/43.02.80 of bko@beringen.be)

6. Hoe verlopen de pauzes?
-

De leerlingen gaan niet allemaal samen spelen op de speelplaats. Zo vermijden we contact tussen
de verschillende groepen. Per klas zal er een speeltijd zijn om samen met een leerkracht, volgens
de veiligheidsvoorschriften, een toiletbezoek te kunnen brengen en even te kunnen ontspannen.

-

Kleuters gaan naar huis om te eten.

-

Kinderen van de lagere school eten niet op school. ’s Middags wisselen de groepen.

-

We mogen geen fruit meer verdelen op school. Kinderen brengen elke dag zelf een tussendoortje
en water mee naar school.

7. Wat leren de leerlingen? En hoe gaan we hen opvolgen?
-

Door de schorsing van de lessen op school vanaf midden maart ging onderwijstijd
verloren. Daarom is het motto voor de rest van het schooljaar: onderwijstijd maximaliseren. Dat
begon met de periode van ‘preteaching’ na de paasvakantie. Leerlingen verwerven vanaf dan de
essentiële leerstof in eerste instantie op afstand. Zodra de lessen terug op school doorgaan, komt
de leraar in de eerste plaats op die leerstof terug in de klas, met als doel sneller tot de kern te
komen én te differentiëren.

-

Ook voor de rest van het schooljaar zullen scholen zich moeten beperken tot essentiële leerstof.
En dus dezelfde vraag stellen als in de preteaching-fase: welke leerstof hebben onze leerlingen nu
écht nog nodig om naar een volgend leerjaar over te gaan? Onze leerkrachten hebben de
leerplandoelen gescreend en hebben een goed zicht op welke leerstof ze dit schooljaar al dan niet
gaan aanbrengen om de overgang naar het volgende leerjaar zo vlot mogelijk te laten verlopen.
We zorgen voor een evenwichtig en afwisselend pakket.

-

Leren is voor de rest van dit schooljaar belangrijker dan evalueren. Zowel in de
preteachingfase als na de herstart van de lessen op school komt het erop aan de onderwijstijd te
maximaliseren. Het belangrijkste doel van ons onderwijs in deze tijd is het individuele leertraject
van leerlingen op te volgen en hen daarover feedback te geven. Iedereen krijgt een eerlijke
evaluatie.

-

Leeruitstappen, schoolreizen, culturele voorstellingen, zwemmen, …. kortom, al de activiteiten
buiten de schoolmuren worden geannuleerd. Ook initiatieven waarbij externen op school
activiteiten organiseren, worden geannuleerd. Enkel een CLB-medewerker kan fysiek op school
aanwezig zijn.

8. 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 risico contact of laag risico contact 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 risico contact 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.

9. Wat mag je nog verwachten?
-

Jammer genoeg wordt ons straf schoolfeest: Bouwen is een kunst! geannuleerd. Ons jaarthema
“Bouw je mee?“ wordt volgend schooljaar herhaald. Zo laten we geleverd werk en leuke ideeën
voor ons schoolfeest, de projectweek rond bouwen, uitstappen en voorbereide lessen van
Kunstkuur niet verloren gaan.

-

De infoavond rond de gemengde leeftijdsgroepen in het kleuteronderwijs, die gepland was op 11
juni, met als doel,
o

werking, betrokkenheid en uitdaging voor de 5-jaringen binnen een gemengde
leeftijdsgroep toelichten en verduidelijken
o materialen, activiteiten en de werking laten zien en toelichten
o leerstappen tonen die het afgelopen schooljaar gezet zijn door het team gaan we via een
filmpje aan jullie bezorgen
kan niet door gaan.
-

We verdelen in juni een Mierenplezier met meer info en vorderingen van de bouwwerken van
Straf! School met lef.

-

CLB:
o

o

-

het medisch onderzoek (met vaccinatie) van het 5de leerjaar is op dinsdag 2 juni. De
kinderen moeten hiervoor naar school komen. De betrokken kinderen en ouders hebben
de nodige informatie hierover ontvangen.
de niet dringende medische onderzoeken die door het sluiten van de scholen niet
gebeurd zijn, worden uitgesteld naar volgend schooljaar. Het CLB verklaart dat het
uitstellen van deze medische onderzoeken geen probleem is. Indien je hierover toch
vragen hebt, kan je terecht bij je huisarts.

Door de coronacrisis kunnen een aantal afspraken van het schoolreglement niet uitgevoerd
worden. Dat is overmacht. Daardoor wijzigt ons schoolreglement.

10. CONTACT
School:
Indien je nog praktische vragen hebt kan je elke werkdag van 08.00u tot 12.00u terecht op het
secretariaat van de school: 011/42.59.89 of secretariaat.vbsdehorizon@strafschoolmetlef.be
CLB:
VCLB West Limburg, Sint-Catharinastraat 8,3580 Beringen
011/45.63.10 of beringen@vrijclblimburg.be

Buitenschoolse kinderopvang De Bengeltjes:
Stad Beringen, dienst kinderopvang, Mijnschoolstraat 88, 3580 Beringen
011/ 43.02.80 of bko@beringen.be

Meer informatie?
Wil je graag meer weten over de heropstart van scholen?
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/heropstart-lessen-op-school-informatie-voor-ouders
Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be

We volgen steeds de beslissingen op van de Nationale Veiligheidsraad.

