CORONA UPDATE 25.05.2020
Duidelijk scenario tot einde schooljaar
Veilig herstarten vanaf 2 juni:
we maken er samen werk van!

Beste ouder,

De eerste lesdagen zijn grotendeels probleemloos verlopen dankzij de inzet van onze ouders
en het schoolteam om de herstart veilig en doenbaar te organiseren. Alle onderwijspartners
stellen nu voor, in overleg met de experts van de GEES, om scholen de kans te bieden om dit
schooljaar nog alle leerlingen weer naar school te laten komen.
Er is een duidelijk scenario dat onveranderd blijft voor de rest van dit schooljaar - uiteraard
onder voorbehoud van de evolutie van de epidemie en de beslissingen van de
Veiligheidsraad komende woensdag. We bouwen verder op de succesvolle structuur bij de
eerste fase van de heropstart voor eerste, tweede en zesde leerjaren met de ambitie om
alle leerlingen de kans te geven om naar school te komen…
Vanaf dinsdag 2 juni kunnen alle kleuters 4 dagen herstarten, lagereschoolkinderen van alle
leerjaren 2 dagen per week in “halve klas”-groepen. Ondertussen gaat de ‘preteaching’
deze week verder. Leerlingen krijgen via diverse kanalen nieuwe leerstof aangeboden: thuis
of in de noodopvang. Bij deze vorm van ‘pre-teaching’ wordt de leerstof twee keer
aangeboden. Een eerste keer via het afstandsonderwijs. Een tweede keer wanneer de
lessen op school hervatten. De leraar komt dan nog eens terug op de leerstof, maar kan
sneller tot de kern komen. Hij kijkt hoever de leerlingen staan en houdt er rekening mee.
Bij de voorziene uitbreiding van de herstart kunnen we alleen maar rekenen op
voorzichtigheid, zelfdiscipline, het opvolgen van maatregelen en aangeboren wijsheid.
De veiligheid van onze leerlingen (en hun gezin) én ons personeel blijft het belangrijkste.
Voor één keer primeert de vorm boven de inhoud! De komende dagen onderzoeken we
verder hoe we vooral veilig kunnen herstarten. Het is daarbij van groot belang om erg
duidelijk te communiceren. Een nieuwe mededeling voor al de betrokken klassen volgt op
vrijdag 29 mei e.k.

We danken u voor het begrip voor deze uitzonderlijke situatie.
Johan Meirhaeghe
veiligheidsadviseur

Marc De Groote
directeur

1 Voorgestelde planning (met voorbehoud)
+ Eerste, tweede en zesde leerjaren krijgen verder twee dagen les op school. Dat verandert
niet! Alleen het start- en einduur voor het tweede leerjaar wordt aangepast: 08.15 wordt
08.30 uur en 15.15 wordt 15.30 uur.
+ Tot vrijdag 29 mei loopt voor àlle andere klassen het afstandsonderwijs én de
noodopvang door volgens de bestaande regeling.
+ Wij voorzien voor het brengen van de kinderen naar de noodopvang (tussen 07.00 en
08.30 uur voor lagere klassen en tussen 07.00 en 09.00 uur voor kleuters) een aparte ingang
(tussen 07.00 en 08.00 uur is de opvang betalend):
- voor de afdeling Trapstraat via Nieuwstraat 21 (de hoek om!)
- voor de H.-Hartafdeling via Kastanjelaan 6a (de hoek om!)

+ De noodopvang wordt om organisatorische redenen vanaf 2 juni verder afgebouwd en
minder noodzakelijk wanneer meer kinderen naar de klas komen. Grootouders (-65) mogen
instaan voor de opvang en er is corona-ouderschapsverlof voor heel wat sectoren.
+ Er blijven 3 groepen van gezonde leerlingen voor wie er noodopvang op school voorzien
wordt:
1) Kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid,
voedingsnijverheid, distributie ...) uitoefenen;
2) Kinderen van wie de beide ouders gaan werken waardoor ze hun kind niet meer
zelf kunnen opvangen en ook geen opvang kunnen vinden. Het staat de school vrij een
attest of bevestiging van de werkgever te vragen. Begrijp dat plaatsen beperkt (4m²/kind
regel) zijn.
3) Opvang voor leerlingen in een kwetsbare thuissituatie. Er blijven signalen dat voor een
groep van kwetsbare leerlingen ‘preteaching’ thuis om verschillende redenen niet evident is.
De school gaat daarover in overleg met het CLB en de ouders.
+ De opvangcapaciteit is beperkt: groepjes mogen niet groter zijn dan 14-20 kinderen én
geïsoleerd van de rest van de school! Zoek maar voldoende lokalen! Kinderen meesturen
met broer of zus die in 1, 2 of 6 zit is geen voldoende reden om in de noodopvang te komen.
Ons beschikbare personeel moet deels les geven voor ontdubbelde klassen, intensief
afstandsleren begeleiden, voor- en naschoolse opvang verzorgen, noodopvang voorzien,
kwetsbare kinderen begeleiden, leerachterstand ophalen, toezichten doen, geregeld
reinigen…

Vandaar deze oproep: stuur alleen kinderen naar de noodopvang waarvoor écht
geen andere oplossing is!

2 Kleuteronderwijs
+ Onze kleuters zijn vanaf dinsdag 2 juni welkom op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag. Op deze dagen vervalt de noodopvang. Op woensdag is er geen les maar
grondige reiniging van de gebruikte lokalen. Er is beperkte noodopvang voorzien (zie hoger).
+ De klasgroep wordt de contactbubbel, ook al telt die meer dan 20 kleuters. Deze bubbels
worden behouden tot het einde van het schooljaar. Er wordt geen ‘social distancing’
toegepast. Mondmaskers bij de kleuterleidsters zijn verplicht bij het contact met andere
volwassenen. Handhygiëne zal zeer belangrijk zijn. Nieuwe ‘instappers’ kunnen ook mee
starten in de klas!
+ Om contacten tussen de vele bubbels te vermijden worden de schooltijden aangepast.
07.00 uur

Voorschoolse opvang via specifieke toegang tot 9 uur (betalend tot 8 uur)

08.45 uur

Kleuters worden op school verwacht via hoofdingang tot 09.00 uur. Zij
verzamelen in hun eigen ‘bubbel’ (= klasgroep!).

09.00 uur

Kleuters krijgen doorlopend klasactiviteiten met noodzakelijke pauzes.

12.00 uur

Kleuters kunnen uitzonderlijk afgehaald worden (via dienstingang), maar
keren niet meer terug naar de school.

15.45 uur

Einde van de klasdag, kleuters worden opgehaald in hun bubbel.

16.00 uur

Naschoolse opvang (betalend)

3 Lager onderwijs
+ Voor eerste, tweede en zesde leerjaar verandert er niets aan de huidige regeling, het
wordt alleen heel wat drukker! Het start- en einduur voor het tweede leerjaar wordt
aangepast: 08.15 wordt 08.30 uur en 15.15 wordt 15.30 uur.
+ Op dinsdag 2 juni starten het derde, vierde en vijfde leerjaar voor telkens twee
schooldagen per week aangevuld met afstandsonderwijs.
De klasgroep van T2A, T3A en T5A wordt niet opgesplitst en komen op maandag en dinsdag.
Alle andere klassen (met uitzondering dus van T2A, T3A & T5A) worden verdeeld in twee
groepen met een maximum van 14 kinderen/klas:
groep 1 op maandag en dinsdag,
groep 2 op donderdag en vrijdag.
Alle kinderen blijven gedurende heel de schooldag op school aanwezig (geen
middagpauze thuis).
+ Op woensdag is er geen les maar grondige reiniging van de gebruikte lokalen.
+ Heeft u (omwille van organisatorische redenen) een uitgesproken voorkeur voor Groep 1
of Groep 2?
Laat het dan voor donderdag 28 mei weten, uitsluitend via info@kbz.be. In de mate van het
haalbare en redelijke wordt daarmee rekening gehouden bij het samenstelling van de
bubbels.

+ De principes van ‘social distancing’ en ‘contactbubbels’ werden licht aangepast: op de
speelplaats spelen de leerlingen per contactbubbel, maar hoeft ‘social distancing’ niet.
Essentieel blijft wel dat de leerlingen na het spelen de handen grondig wassen.
Personeelsleden dragen verplicht een mondmasker of faceshield als ze zich tussen leerlingen
lager onderwijs door bewegen en bij elk contact met volwassenen.

4 Algemene richtlijnen
+ Is een kind verplicht om op te dagen? Dat blijft moeilijk. Er kunnen uiteenlopende redenen
zijn om niet naar school te komen. De klastitularis of het CLB kan wel in dialoog gaan.
+ Mond- en/of gelaatsmaskers zijn verplicht voor alle leraars indien de ‘social distance-regel’
niet kan gerespecteerd worden. Echter niet voor basisschoolkinderen!
+ Onder de middag blijven alle kinderen op school. Wie ’s middags toch afgehaald wordt
keert niet meer terug. Eigen picknick in de klas of een zonnig hoekje op de speelplaats (er
zijn geen warme maaltijden noch broodjes voorzien).
+ Uiteraard is vrijblijvend een flesje handgel toegestaan (zo’n flesje dat je normaal in je
handtas kan meenemen) om de handen te verfrissen (graag naamtekenen) en om de vele
gezamenlijke handwasmomenten in te korten. Geef uw kind ook naast een genaamtekend
flesje water papieren zakdoekjes mee.
+ Blijf de voorzorgsmaatregelen opvolgen (basishygiëne, afstand, ventilatie,
openluchtactiviteiten, ...). De belangrijkste bescherming blijft: grondig en vaak handen
wassen. Zie campagne ‘Handjes wassen met Handige Hans’ (www.handigehans.be)
+ Als een leerling ziekteverschijnselen vertoont dan worden de ouders gecontacteerd en
die leerling wordt in een apart lokaal opgevangen.
De ouders komen de leerling ophalen en gaan naar de huisarts. De huisarts heeft een
procedure die moet gevolgd worden en van daaruit komt er een ‘tracing’-procedure die
wordt opgestart als er een besmetting is vastgesteld. Het is de overheid die contact zal
nemen met de school om de contactbubbel te traceren en de school geeft de nodige
gegevens van de personen waarmee de besmette persoon in contact is geweest. De
huisarts moet een doktersbriefje meegeven als die terug naar school mag komen. De school
brengt ook de CLB-arts op de hoogte van het voorval.
+ Een volgende mededeling om concreter te informeren volgt op vrijdag 29 mei 2020.

Meer informatie? Crisistelefoon 09/3600596 of emailcontact via info@kbz.be of www.kbz.be

