
 
  

 

Onze school herstart.  
Wat betekent dat voor jou en je kind?   

 Beste ouder,   

 
We kregen de toestemming vanuit de dienst veiligheid en preventie om terug op te starten. Met de maatregelen die 
we namen wordt onze school als veilig omschreven. Vanaf 15 mei krijgen sommige klassen dan enkele dagen les op 
school.  
 

Wie start opnieuw op school vanaf 15 mei? En op welke dagen gaan ze naar school? 
Elke klas krijgt een nieuw lessenrooster met variabele uren voor de verschillende contactbubbels.  
De kinderen van deze klassen vallen op de aangegeven dagen terug onder de leerplicht. Dit houdt in dat ze onwettig 
afwezig zijn als ze niet aanwezig zijn op de dagen die gevraagd worden. Indien jouw kind ziek is, gelieve dan een 
doktersbriefje af te geven op school.  
 

Leerjaar - groep Startdatum Vanaf wanneer mag uw kind de school 
betreden?  

Wanneer gaan de lessen 
door op school? 

klas 1 18 mei Vanaf 8u30 (Tussen 8u00 en 8u30  wordt de 
speelplaats ingenomen door de kinderen van het 
tweede of het zesde leerjaar, dan dreigt jouw kind 
dus in contact te komen met andere contactbubbels.) 
‘s Avonds start de betalende opvang om 16u15. 

Maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag  
van 9u tot 15u55 

klas 2 19 mei Vanaf 8u 
‘s Avonds start de betalende opvang vanaf 15u40. 

Maandag, dinsdag van 
8u30 tot 15u20 
Woensdagvoormiddag van 
8u30 tot 11u40 

klas 6 15 mei Vanaf 8u 
‘s Avonds start de betalende opvang vanaf 15u40. 
 

Donderdag en vrijdag van 
8u30 tot 15u20.  

De andere dagen leren de leerlingen thuis (of indien dit niet anders kan in de opvang. We hopen wel dat dit zo veel 
mogelijk kan vermeden worden om op die manier de contactbubbels te behouden.) 

Hoe houden we de school veilig? 
De veiligheid van onze leerlingen 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 zoveel mogelijk dezelfde. De leerlingen krijgen een 
vaste plaats in een vast lokaal. De verschillende groepen hebben geen contact met elkaar. De groepjes van 
leerlingen in de opvang hebben geen contact met de groepjes leerlingen die les krijgen op school. 

● Aparte speeltijden en lunchpauzes: de leerlingen lunchen en spelen op verschillende momenten. Zo 
vermijden we contact tussen de verschillende groepen. 

● Afstand houden (1,5 meter): de leerkrachten en leerlingen houden voldoende afstand van elkaar. In de klas, 
de gangen en op de speelplaats. De leerlingen krijgen les in kleinere groepen (maximaal 14 kinderen maar 
door de beperkte ruimte hebben we ook groepjes van slechts 8 kinderen). 

 

 Vrije Basisschool Zevergem   Dorp 32  9840 Zevergem 
09.385 47 13   info@vbszevergem.be , www.vbszevergem.be 
Directie Ilse De Cnuydt 

  

 

 
 

mailto:info@vbszevergem.be
http://www.vbszevergem.be/


 
  

 
● Mondmaskers: We verwachten niet dat de leerlingen een mondmasker dragen, maar dit mag wel. De 

leerkrachten dragen wel een mondmasker of geven les met een gezichtsscherm.  
● Hygiëne: Leerkrachten en leerlingen kunnen vaak hun handen wassen. Er werden hiervoor extra 

wasbekkens aangebracht. Bij het toekomen en verlaten van de school staat een zuil met ontsmettende 
handspray. We vragen om steeds thuis vóór het vertrek de handen te wassen met water en zeep. De lokalen 
worden regelmatig verlucht. De school maakt de lokalen grondig schoon. Dit alles werd opgenomen in een 
aangepast hygiëneplan.  

● Verkeersluwe schoolomgeving: Vanuit de gemeente wordt een veilige schoolomgeving gecreëerd door het 
verkeer rond de school zowel ‘s morgens als ‘s avonds tijdens de drukste momenten om te leiden. Dit houdt 
concreet in dat auto’s niet meer zullen kunnen doorrijden tussen 8u en 9u en tussen 15u15 en 16u15. De 
afgesloten zone is: van aan het Bomstraatje in de Pont-Zuid tot aan het Kerkdreefke op het Dorp. We doen 
ook vooral een oproep om met de kinderen te STRAPPEN (te voet of met de fiets naar school te komen.) 
Wie toch met de wagen komt, kan op volgende plaatsen parkeren (of de kinderen afzetten door het 
hanteren van het principe van ‘kiss & ride’).  

o Parking op het pleintje achter de kerk. 
o Parking op het Dorp naast de kerk. 
o Parkeren in de Veldstraat en dan te voet via ‘t Kerkdreefke. 
o Parkeren in ‘t Wijngaardeke. 
o Kiss & ride op het dorp zelf. 
o Kiss & ride aan het grote ronde punt in ‘t Wijngaardeke. (Kinderen komen dan via ‘t Kerkdreefke te 

voet naar de school) 

Hoe werk je als ouder mee aan de veiligheid op school? 
● We raden aan een mondmasker te dragen als je je kind naar school brengt of ophaalt. 
● Breng jouw kind slechts met één ouder. Kom ook het kind slechts met één ouder ophalen.  
● Zet je kind af of haal het op aan de ingang of uitgang van de school. Daarvoor zullen duidelijke markeringen 

aangebracht zijn aan de schoolpoort.  
● Kom niet op het terrein 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.  
● Wil je praten met iemand van het schoolteam? Maak dan een afspraak via telefoon of via mail. 
● Hou rekening met de aanvangsuren van de school (laatkomers komen gegarandeerd terecht in andere 

contactbubbels en dit kunnen we niet aanvaarden). Hou hierbij rekening dat jouw kind niet meer dan een 
half uur voor de aanvang van de lessen op school toekomt. (Indien een broer of zus van een leerling van het 
eerste leerjaar in klas 2 of klas 6 zit, kan er uiteraard een kleine overlapping zijn. Mogen we vragen om, in de 
mate van het mogelijke, dan zo laat mogelijk te komen? (dus zo dicht mogelijk bij 8u30).  

Wat als je kind ziek is?  
● Zieke kinderen moeten thuisblijven. 
● Is iemand van je gezin mogelijk besmet met het Coronavirus of heeft iemand van je gezin dit virus? Dan 

moet je kind 14 dagen thuisblijven. Meer informatie over de procedure:  MAATREGELEN VOOR CONTACTEN 
VAN EEN PERSOON MET COVID-19 

● Behoort je kind tot de risicogroep bijvoorbeeld door een verminderde 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. 
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● Wordt je kind ziek op school? Dan zonderen we het kind af 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 treft de gepaste maatregelen. 
● Het CLB onderzoekt met wie de besmette persoon contact had. De duur en intensiteit van het contact 

bepaalt of het om een hoog risico contact of laag risico contact gaat. Vandaar dat het zo belangrijk is om de 
contactbubbels gescheiden te houden.  

● Is er bij je kind sprake van een hoog risico contact met de besmette persoon? Dan moet je kind 14 dagen 
thuisblijven. Neem twee keer per dag de temperatuur van je kind. Indien je kind ziektesymptomen krijgt, 
dan moet je de huisarts telefonisch contacteren.  

● Is er bij je kind sprake van een laag risico contact met de besmette persoon? Dan mag je kind naar school 
blijven gaan. Je kind moet ook 1,5 meter afstand houden van andere personen.  Beperk extra sociale 
contacten en verplaatsingen. Indien je kind ziektesymptomen krijgt, 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.  

Wat gebeurt er met de leerjaren die niet starten op 15  mei? 
Voor de leerlingen van de andere leerjaren verandert er niets. Ze krijgen de nieuwe leerstof nog altijd thuis of in de 
opvang. Hierbij verwijzen wij graag naar de richtlijnen die beschreven staan op de inschrijvingspagina van de opvang 
(zie website van de school). 
 
Doordat we dezelfde maatregelen toepassen in de opvang als voor de klassen die effectief les krijgen op school, 
blijft onze bezorgdheid omtrent de capaciteit heel groot. Voor de veiligheid van jouw kind willen we dan ook vragen 
om in de mate van het mogelijke zelf in te staan voor de opvang.  
 
De kinderen die niet vooraf ingeschreven zijn via de link op onze website (rode link), kunnen niet in de opvang 
blijven. Let daarbij op dat je pas ingeschreven bent als je ook een attest van jouw werkgever hebt.  

Wat leren de leerlingen? En hoe gaan we hen opvolgen?  
● We beperken ons tot de essentiële onderwijsdoelen. We zorgen voor een evenwichtig en afwisselend 

vakkenpakket.  
● Leerlingen mogen niet overbelast worden. De leerkrachten zorgen voor een evenwicht tussen lessen op 

school, thuis nieuwe leerstof krijgen en opdrachten om zelfstandig uit te voeren. 
● Uitstappen, pedagogische studiedagen, sportdagen en facultatieve verlofdagen gaan niet meer door dit 

schooljaar. Zo hebben de leerlingen meer onderwijstijd om te leren en te oefenen. 
● Iedereen krijgt een eerlijke evaluatie. We geven alle leerlingen alle kansen om te bewijzen wat ze kunnen.  
● Door de Coronacrisis kunnen een aantal afspraken van het schoolreglement niet uitgevoerd worden. Dat is 

overmacht.   
● Het is belangrijk dat leerlingen en leerkrachten het schooljaar goed kunnen afsluiten. We laten je nog weten 

hoe we dit zullen organiseren.  
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Hoe kan je als ouder je kind voorbereiden? 
● 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: Gaat jouw kind zelfstandig met de fiets of te voet naar school? Bespreek dan zeker 

welke weg het kind neemt. Leg ook uit dat de school er wat anders zal uitzien en waarom veel mensen een 
mondmasker dragen. 

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

● De leerkrachten maken zeker tijd voor de emoties en zorgen van leerlingen. (Zowel voor de kinderen die 
naar school komen om les te volgen als de kinderen die van thuis uit werken.) Spreek hen gerust aan indien 
nodig. 

Hoe kan je jouw kind begeleiden bij het 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.  
● Lukt het moeilijk om thuis te leren? Neem contact op met de klasleerkracht, zorgcoördinator of directie. 

Samen kunnen we mogelijke oplossingen bespreken.  
We beseffen dat het niet gemakkelijk is. We zijn ervan overtuigd dat je doet wat je kan en dat is meer dan 
voldoende.   

 

Nog enkele praktische zaken 
● Er worden geen warme maaltijden of drankjes aangeboden op school. De kinderen brengen zelf hun 

lunchpakket, koekjes en fruit mee. Gelieve het fruit reeds gesneden in een doosje mee te geven (ook 
voor je kleuter als die in de opvang blijft).  

● De kinderen mogen een waterfles meebrengen naar school. We hebben hier de mogelijkheid om deze 
op een veilige en hygiënische manier terug op te vullen.  

● Jouw kind brengt zijn of haar eigen pennenzak mee naar school. Ook voor de kleuters die in de opvang 
blijven, wordt gevraagd om een zakje of doosje mee te geven waar hun persoonlijke kleurpotloodjes en 
dergelijke kunnen in bewaard worden.  

● Gelieve jouw kind een eigen pakje zakdoekjes mee te geven naar school.  
● Bij regenweer vragen wij om jouw kind te voorzien van aangepaste kledij. De kinderen kunnen met de 

nodige afstand niet allemaal onder de overdekte speelplaats. Een paraplu is toegelaten. 

Specifiek voor de klassen die les krijgen op school: 
● De kinderen brengen hun turnkledij mee naar school.  
● Specifieke materialen voor in de klas zullen nog doorgegeven worden door de klasleerkrachten zelf. 
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Specifiek voor de opvang: 
● Mogen wij met aandrang vragen om de kinderen zeker hun eigen login (en paswoord) mee te geven 

naar school. Op die manier kunnen zij samen met de opvangjuf de digitale lesopdrachten bekijken. 
Hierbij is het ook aangewezen om oortjes of hoofdtelefoons mee te geven.  

● Alle werkboeken en werkbundels worden meegebracht naar school. Ook bij de kleuters wordt er 
verwacht dat ze het bundeltje van de klas zeker meebrengen. 

● Jouw kind mag zeker zijn of haar eigen laptop/ tablet/ gsm meenemen indien dit kan en mag van thuis. 
Op deze manier kunnen zij ook digitaal de  digitale lesopdrachten bekijken in de opvang. De 
chromebooks die aanwezig zijn op school gaan in eerste instantie naar de klassen waarbij de lessen 
terug opgestart zijn.  

● Voor de kinderen die naar de opvang gaan, willen wij vragen om hen af te zetten op het pleintje achter 
de kerk. Bij regenweer zal dit doorgaan in de kerk zelf. De voorschoolse opvang en de naschoolse 
opvang zullen daar plaatsvinden zodat zij niet in de contactbubbels terechtkomen van de kinderen die 
lessen krijgen op school. Indien je jouw kind om 9u kan brengen en om 15u kan ophalen, kan dit wel 
rechtstreeks op school. (Niet veel vroeger of later.) Kinderen die dus met de fiets naar de opvang 
komen, kunnen zich gerust aan die uren houden.  

 

We hopen u met deze brief voldoende geïnformeerd en gerustgesteld te hebben.  
Misschien komt dit alles wat eisend over. Weet echter dat we het beste willen voor jouw kind! 
En dat kan door het opstellen en naleven van duidelijke afspraken, waarvoor nu al onze oprechte dank.  
 

Draag zorg voor jezelf en de anderen.  
 

Ilse 
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