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Beste ouders, 

 

Nog enkele dagen en het nieuwe schooljaar gaat van start. We willen er weer een fijn en leerrijk 

schooljaar van maken voor iedereen.  

Maar …  het coronavirus is nog onder ons en we beginnen het schooljaar in pandemieniveau geel.  

Op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders vind je het antwoord op veel 

gestelde vragen in verband met het begin van het schooljaar en het coronavirus. 

In deze brief geven we jullie de nodige info voor onze school in verband met de maatregelen in deze 

gele fase. 

 

1. Zijn de begin- en einduren anders? 
 

Voor alle kinderen begint de school weer om 8.45 uur. De middagpauze is van 12 uur tot 13 uur (in 
Stotert van 11.45 uur tot 13 uur).  
De schooldag eindigt om 15.20 uur (om 15.35 uur in Stotert). 
 

2. Brengen en afhalen van de kinderen 
 

- Het brengen van de kinderen verloopt zoals altijd: de kinderen nemen aan de schoolpoort afscheid 
en gaan naar de speelplaats.  
- De kleuters worden afgehaald bij de juf binnen de poort door één persoon, die daarbij een 
mondmasker draagt.  
 
 - Aan de schoolpoort en in de omgeving van de school hangen pictogrammen ter herinnering 
 aan het houden van de afstand en het dragen van een mondmasker bij drukte. 
 - We vragen dringend aan ouders en leerlingen om niet eerder dan 8.30 uur aan de 
 schoolpoort te staan. Zorg natuurlijk wel dat je kinderen op tijd zijn (zie punt 1). 
 - Om bij het afhalen van de kinderen de veilige afstand te kunnen behouden, vragen we  
  - om niet aan de schoolpoort te blijven staan praten 
  - om met oudere kinderen een andere plaats af te spreken dan de schoolpoort om je 
  kind op te halen (Olmense Markt, hoek Berkenlaan-Kloosterstraat, hoek  
  Kloosterstraat-Broekstraat, … 
 

3. Hoe verloopt de middagpauze? 
 

- De kleuters en de leerlingen van het 1ste leerjaar eten ’s middags in de refter. 
- De leerlingen van het 2de tot het 6de leerjaar eten ’s middags in de klas aan hun eigen bank. Voordat 
ze beginnen te eten, leggen ze een handdoek van thuis op de bank. Deze handdoek gaat elke dag 
mee naar huis. 
- Er kan gekozen worden om drank te nemen op school. Hiervoor volgt nog een briefje.  
- Eventuele drank van thuis wordt meegebracht in een goed sluitende beker of drinkbus of een 
herbruikbaar plastieken flesje met draaidop. 
 
- We hopen dat kinderen die thuis kunnen gaan eten, dat ook doen. Ze worden tussen 12.45 uur en 
13 uur weer op school verwacht. 
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4. Hoe verloopt het op de speelplaats? 
 

- Zowel de kleuters en de leerlingen van het 1ste leerjaar als de leerlingen van het 2de tot het 6de 
leerjaar hoeven niet in de klasbubbel te spelen. 
- Speeltuigen en spelmaterialen mogen gebruikt worden. 
- De toezichters hebben een mondmasker in de buurt dat ze opzetten als de situatie erom vraagt. 
 

5. Is er aandacht voor handhygiëne? 
 

- Handhygiëne blijft de belangrijkste regel!  
- Naast de basishygiëne (handen wassen voor het eten en na het toiletbezoek) moeten de kinderen 
hun handen wassen (water en zeep) of ontsmetten (alcoholgel) 
 - thuis vóór ze naar school vertrekken 
 - bij aankomst op school 
 - bij het binnenkomen van de klas ’s morgens en na elke speeltijd 
 - bij het verlaten van de school 
 - bij aankomst thuis 
 - na hoesten, niezen en snuiten van de neus 
Alle kinderen van de lagere school brengen een doos tissues mee en enkele plastieken zakjes om de 
gebruikte zakdoekjes in te doen. Het zakje gaat in de vuilbak met deksel die in de gang in de buurt 
van de klas staat. 
 

6. Kunnen groepsactiviteiten doorgaan op school? 
 

- Groepsactiviteiten met de leerlingen kunnen op school doorgaan. Tussen de leerlingen onderling, 
ook van verschillende klasbubbels, is afstand houden niet nodig. 
 
- Groepsactiviteiten met ouders of derden, zoals de schoolviering, eetdag, gezamenlijke 
ouderavonden, bezoek van de grootouders, … kunnen niet doorgaan. We hebben immers niet de 
ruimte om dit veilig te organiseren volgens de geldende maatregelen. 
 
- Vergaderingen zoals de ouderraad en de schoolraad kunnen doorgaan, mits er voldoende afstand 
gehouden wordt. 
  
7. Kunnen er uitstappen doorgaan? Gaan de kinderen zwemmen? 
 

In fase geel mogen ééndaagse en meerdaagse uitstappen doorgaan. Ook het zwemmen kan 
doorgaan, volgens de regels van het zwembad. Bij elke zwembeurt vraagt het zwembad een 
aanwezigheidslijst met de naam en voornaam van de aanwezigen. Deze lijst wordt 14 dagen 
bijgehouden. 
 
In de bus gelden de regels van de busmaatschappij. Zo moet de eerste rij zetels vrij blijven. 
Overal gelden de afstandsregels en de regels over handhygiëne. Waar nodig moeten de volwassenen 
een mondmasker dragen.   
 
Ook de zeeklassen voor het 5de en 6de leerjaar van 15 tot 19 maart 2021 kunnen doorgaan als we op 
dat moment in fase geel zijn. Meer info hierover volgt. 
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8. Mogen de ouders op school komen? 
 

- Ouders blijven welkom op school, maar moeten een mondmasker dragen vanaf het moment dat ze 
binnen de schoolpoort komen. Ze ontsmetten hun handen bij het binnengaan van het gebouw. 
- Toch willen we vragen om niet onnodig de school binnen te gaan. Waar mogelijk vragen we om de 
agenda van je kind te gebruiken om een vraag te stellen, of dit te doen via mail of telefonisch. Voor 
een (online) oudercontact maak je vooraf een afspraak. 
 

9. Zijn er ‘derden’ welkom op school? 
 

In fase geel zijn ‘derden’ welkom op school. Dit wil zeggen dat CLB-medewerkers, ondersteuners, 
leveranciers, vrijwilligers, stagiairs, … in de school binnen mogen.  
 Alle ‘derden’ dragen verplicht een mondmasker wanneer ze de schoolpoort binnengaan.  
 Ze ontsmetten hun handen bij het binnengaan in het gebouw. 
 
Toch proberen we ‘derden’ te beperken tot een minimum. Aan de ouders vragen we om voor ‘kleine 
dingen’ gebruik te maken van mail, telefoon of een berichtje in de agenda.  
Wanneer je een (online) gesprek wenst, maak je vooraf een afspraak. 
 

10. Afstand houden – mondmaskers 
 

- Leerlingen onderling hoeven geen 1,5 meter afstand te houden. 
- Tussen kleuters en kleuterjuffen geldt de afstandsregel niet. 
 

- Tussen leerlingen en volwassenen (leerkrachten, middagtoezichters, medewerkers, gidsen, …) moet 
de afstandsregel wel toegepast worden. 
- Ook volwassenen onderling moeten de afstandsregel respecteren. 
 

- Leerlingen in de basisschool hoeven geen mondmasker te dragen, ook als ze 12 jaar geworden zijn. 
- Leerkrachten dragen een mondmasker als de afstand naar leerlingen of collega’s niet kan gehouden 
worden. Leerkrachten beschikken eventueel over een scherm in plexiglas op de lessenaar. 
- Iedere bezoeker ouder dan 13 jaar is verplicht een mondmasker te dragen voorbij de schoolpoort. 
 

11. Verluchting in de klas 
 

- Zorgen voor verse lucht is de beste manier om het besmettingsrisico te verkleinen. Luchtstromen 
zorgen ervoor dat infectiedruppels zich verspreiden en in de lucht blijven hangen. 
- Doorheen de dag (en dus niet alleen tijdens de speeltijden) zullen de vensters van de klaslokalen 
vaak opengezet worden om te verluchten en de klas te voorzien van verse lucht. 
 

- Dit betekent dat de temperatuur in de klassen lager zal zijn dan we tot nu toe gewoon waren. 
Daarom is het van belang dat de kinderen voorzien zijn van een warme trui of vest en eventueel een 
sjaaltje voor in de klas. Of zoals het onlangs ergens stond: het wordt alle dagen ‘Dikke Truiendag’! 
 

12. Onderhoud op school 
 

- Zoals altijd doen de onderhoudsmedewerkers hun uiterste best om de school volgens de geldende 
regels schoon te maken. 
- Van de kinderen verwachten we een respectvolle houding tegenover het werk van de 
onderhoudsmedewerkers: 
 - het toilet doorspoelen na elk gebruik 
 - niets in de toiletten gooien (behalve gebruikt toiletpapier, natuurlijk) 
 - de toiletten niet als speelplaats gebruiken 
 - gebruikte handdoekjes in de vuilbak gooien (niet op de grond of in de lavabo 
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13. Mijn kind is ziek, wat nu? 
 

- Wanneer je kind ’s morgens symptomen van ziekte vertoont (koorts, hoofdpijn, hoesten, buikpijn, 
braken, …), laat het dan niet naar school vertrekken. Laat het ook niet vertrekken met een 
‘nurofenneke’, want als dat uitgewerkt is, zit je kind ziek op school en wordt er gebeld om hem of 
haar af te halen. 
 
- Wanneer je kind op school ziek wordt, nemen we contact op met één van de opgegeven 
noodnummers, zodat hij of zij zo vlug mogelijk kan afgehaald worden. 
 
- Zoals altijd wordt er op school geen medicatie toegediend. Wanneer je kind uitzonderlijk toch 
medicatie moet nemen, dan kan dit enkel mits een doktersvoorschrift of mits het invullen van het 
attest dat je vindt op de website van de school. 
 
14. Wat als er een besmetting is op school? 
15. We zijn pas terug uit een oranje of rode zone … mag mijn kind naar school? 
 

Lees het antwoord op deze vragen op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders 
‘Gezondheid van je kind’ en ‘Terug naar school’. 
 
 
Heb je na het lezen van deze info nog vragen? Heb je vragen na de eerste schooldagen? Aarzel dan 
niet om contact op te nemen  
- telefonisch op 014 301102 
- via mail naar de leerkracht of naar vbs.klavertje4@telenet.be. We proberen je mail binnen een 
redelijke tijd te beantwoorden. 
 
Tot binnenkort! 
 
Het schoolteam van VBS Klavertje 4 
 
 
 
 

Een fijne start aan iedereen! 
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