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Grimbergen, 28 augustus 2020

Schoolorganisatie volgens pandemiescenario’s.
https://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/draaiboek-2020-2021-gewoon-en-buitengewoonbasisonderwijs
Vanuit de overheid kregen scholen draaiboeken waarin de veiligheidsmaatregelen per
pandemiescenario werden toegelicht. Aan de hand van deze draaiboeken gaven wij onze
schoolorganisatie vorm.
Ons uitgangspunt daarbij was dat wij ons praktisch en organisatorisch reeds zoveel mogelijk
wilden voorbereiden op code oranje / rood, zonder onze leerlingen veel te moeten ontnemen wat
in code groen / geel toegestaan is. Hierdoor kunnen we ervoor zorgen dat er nauwelijks
veranderingen nodig zullen zijn wanneer er van code veranderd moet worden. Dit brengt rust en
duidelijkheid voor leerling, leerkracht én ouder.

1. Ochtendgebeuren
De betalende ochtendopvang start om 7 uur in het lokaal op de gelijkvloers van het Berthoutsgebouw (de nieuwbouw). Leerlingen die toekomen gaan eerst hun handen wassen alvorens
ze gaan spelen.
Reeds om 8 uur (einde betaald toezicht) stromen de leerlingen van het 3de tot het 6de leerjaar
door naar de grote speelplaats
We gebruiken vanaf dat tijdstip ook de zwarte poort als toegangspoort voor de leerlingen van
de tweede en de derde graad. Wanneer de leerlingen op school toekomen, wassen ze de
handen alvorens ze gaan spelen of doorstromen naar de klas.
Vanaf 8u15 gaat ook de poort van de kleuterspeelplaats open. Aan deze poort wordt wel nog
alcoholgel gebruikt om de handjes te ontsmetten voor de kleuters het schooldomein betreden.
Ook om 8 uur zullen jullie je kinderen mogen afzetten op de knuffelweg aan het gemeentehuis.
Via een afgebakende weg, volgen zij de weg naar school en komen binnen via de zwarte
poort. Daar wassen ze hun handen alvorens ze verder stromen naar de verschillende
speelplaatsen.
Heb je meerdere kinderen op school mogen beide kinderen afgezet worden aan dezelfde
poort. Is er nog een kleuter bij, bij voorkeur aan de kleuterpoort (open vanaf 8u15).
Vanaf 8u20 onthalen de klasleerkrachten van 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar hun leerlingen in de
klas.
Vanaf 8u30 onthalen de klasleerkrachten van de kleuterschool, het 1 ste en het 2de leerjaar de
leerlingen in de klas.
Ouders zetten ’s ochtends hun kinderen af aan de knuffelweg of aan de poort. Enkel de
ouders van kinderen in de onthaalklas mogen verder tot aan het hekje op speelplaats ter
hoogte van de klaslokalen.

2. Glijdende start- en einduren
Om de toeloop van ouders aan de schoolpoort te beperken, werken we met glijdende start- en
einduren:
Kleuterschool, 1ste en 2de leerjaar: 8u45 tot 15u10
3de, 4de, 5de en 6de leerjaar:

8u35-15u

3. Afhaalmomenten
2de en 3de graad
De leerlingen van de 2de en 3de graad eindigen om 15.00u, op woensdag 12u15.
Leerlingen met een alleen-naar-huis-kaart mogen na toestemming van de leerkracht
vertrekken.
Voor de leerlingen die worden opgehaald is de werking als volgt:
Om 15u gaat de schoolpoort wagenwijd open en mogen de ouders het schooldomein betreden
en wachten op de speelplaats ter hoogte van de klaslokalen en het afdak. (NIET onder het
afdak)
De leerlingen van het 5de en het 6de maken rijen onder het afdak. De leerlingen van het 3de en
het 4de wachten in de klas. De leerkracht stuurt de leerlingen één voor één naar de ouders.
Gelieve bij het betreden en verlaten van het schooldomein de in- en uitstroomrij te respecteren.
Afspraken:
• In geen geval betreden ouders voor 15u het schooldomein. Dit verstoort de schoolwerking
alsook mogelijks activiteiten die buiten plaatsvinden.
• In geen geval betreden ouders bij het afhalen van de kinderen klassen of gebouwen.
• In geen geval worden kinderen van het 5de en het 6de uit de rij geplukt alvorens ze samen
met hun leerkracht onder het afdak op de speelplaats staan.
• Indien u nog kinderen hebt in de kleuterschool of de eerste graad moet u via de straat naar
de andere poort gaan. Dit heeft te maken met het feit dat de lessen 10 minuten later
eindigen. Indien ouders via de speelplaats zouden doorsteken, hindert dit mogelijks
activiteiten die op dat moment nog volop bezig zijn op de speelplaats 1-2 en kleuters.
Op woensdag eindigen de leerlingen van de tweede en de derde graad om 12u15. Dezelfde
regels van ophalen gelden ook dan met als enige uitzondering dat de poort om 12u30 sluit.
Dan gaan de leerlingen naar de opvang op de speelplaats van 1-2 en kleuters. Ouders die na
12u30 toekomen, halen hun kind op in de opvang.
1ste en 2de leerjaar + 3de kleuterklas (15u10, woensdag 12u25)
De leerlingen en kleuters maken rijen onder het afdak. Op het belsignaal gaan de poorten
open en mogen de ouders de speelplaats betreden. De leerkrachten sturen de kinderen naar
hun ouders.
De ouders houden bij het verlaten van de school rekening met de in- en uitstroomsignalisatie.

Onthaalklas, 1ste en 2de kleuterklas (15u10, woensdag 12u25)
De kleuters wachten in de klas. Ouders wachten ter hoogte van de lokalen. De leerkrachten
sturen de kleuters naar hun ouders.

Belangrijk!
Wij vragen ouders ALTIJD een MONDMASKER te dragen wanneer ze hun kinderen komen
brengen of ophalen en wanneer ze de speelplaats betreden. Wij rekenen op jullie
verantwoordelijkheidszin om ten allen tijde de 1.5 m regel te respecteren. Markeringen aan de
poort kunnen daarbij helpen. Op de speelplaats zelf staan geen markeringen. Daar rekenen
wij op jullie medewerking.
Ouders krijgen enkel toegang tot de speelplaats en betreden in geen enkel geval gebouwen,
refters of klassen wanneer ze de kinderen komen afzetten of ophalen. Enkel op
georganiseerde oudercontacten of activiteiten waarbij nog extra maatregelen zullen genomen
worden, kan dat wel.
Heb je kinderen in het 1ste of 2de én in de kleuterschool dan mag je via de ene speelplaats
doorsteken naar de andere speelplaats.
Op woensdag sluit de kleuterpoort om 12u40! Dan gaan de kinderen naar de opvang. Wie
na dit tijdstip zijn kind komt afhalen, betreedt het domein langs witte poort aan het secretariaat.
Heb je kinderen in de 2de of 3de graad maar ook in de kleuterschool of het 1ste of tweede
leerjaar vragen wij u via de straat naar de andere speelplaats te komen. Aangezien er 10
minuten verschil zit op het einduur, is daar ruimschoots de tijd toe.
Leerlingen die in de opvang blijven, spelen buiten verspreid over de 3 speelplaatsen (behalve
op woensdag! De opvang gaat dan door op de speelplaats van 1-2 en kleuters).
Uitzondering hierop zijn de kleuters van de onthaalklas die in hun klasje opgevangen worden.
Wanneer het aantal leerlingen in de opvang aanzienlijk afneemt, komen ze samen op 1
speelplaats en naar het einde van de opvang toe in de refter. Ook het opvanglokaal in het
Berthouts-gebouw wordt in tussentijd gebruikt voor de avondopvang.

4. Middaggebeuren
De pandemiescenario’s maken een verschil tussen indoor en outdoor activiteiten. Daar waar
in openlucht geen rekening gehouden moet worden met klasbubbels bij eender welke code,
moet dat binnenskamers wel. Daarom organiseren wij het warme middagmaal in klasbubbels
die op voldoende afstand van elkaar zitten. Het is echter niet mogelijk dit voor 30 klassen
georganiseerd te krijgen binnen een tijdspanne van 65 minuten middagpauze en met het
daarvoor beschikbaar personeel. Daarom hebben we beslist om dit schooljaar enkel warme
maaltijden aan te bieden aan de kleuterschool en leerlingen van de eerste graad.
Kleuterschool:
12u10 – 12u40: Boterhammen in de klas.
Warme maaltijden in de refter.

Lagere school:
12u15 – 12u30: Alle leerlingen van 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar eten boterhammen in de klas.
12u25 – 12u40: Alle leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar eten boterhammen in de klas.
12u40 – 13u10: Warme maaltijden voor het 1ste en 2de leerjaar in de refter.
De leerlingen zitten per klasbubbel met voldoende afstand tussen de
klasbubbels.

5. Handhygiëne en onderhoud
De leerlingen wassen de handen:
• wanneer ze toekomen op school,
• wanneer ze na schooltijd worden opgehaald,
• wanneer ze een lokaal verlaten,
• wanneer ze de lokaal betreden,
• voor en na het eten,
• na elk toiletbezoek
Algemeen uitgangspunt: Liever een keer te veel dan te weinig.

We vragen ouders om papieren zakdoekjes te voorzien, die onmiddellijk weggeworpen kunnen
worden na gebruik. De klassen beschikken over pedaalemmervuilbakken waarvan de
vuilzakken dagelijks vernieuwd worden.
Na schooltijd reinigen of ontsmetten de leerkrachten: kranen, lavabo’s, klinken, toetsenborden,
lichtschakelaars, banken en stoelen.
Er wordt permanent toezicht voorzien in de toiletblokken tijdens de speeltijden. De toiletten
worden meerdere keren per dag gepoetst en ontsmet alsook de wasstraten.
Goed verluchte lokalen zijn in corona-tijden essentieel. Onze leerkrachten zullen daarom zo
veel mogelijk lesgeven met ramen en deuren open. Dat kan niet altijd. Daarom werd hen
uitdrukkelijk gevraagd wat betreft ventilatie minstens tijdens alle speeltijden ramen en deuren
open te zetten.
In BLOK H, bevindt zich één lokaal (6B) waar de ramen niet kunnen openen. In samenwerking
met ons schoolbestuur en de gemeente werden de lokalen in BLOK H voorzien van een
ventilatiesysteem type C waardoor goede tot zeer goed luchtkwaliteit kan gegarandeerd
worden.

6. Zorgwerking
De gezondheid van onze leerlingen en leerkrachten primeert! Dat wil echter niet zeggen dat
onze zorgwerking, waar vaak klasdoorbrekend gewerkt wordt, van mindere kwaliteit mag zijn.
Daarom voorzien we ruime lokalen die door de zorgleerkrachten gebruikt kunnen worden o.a.
de feestzaal, de ruime lokalen in het Berthouts-gebouw (nieuwbouw), … . In deze ruime
lokalen kunnen we de leerlingen per klas aan werkeilanden zetten die op voldoende afstand
van elkaar staan. Na elk zorguur worden tafels en stoelen ontsmet.

7. Lichamelijke opvoeding en zwemmen
De sporthal wordt ter beschikking gesteld van de scholen om sportlessen te geven. De
kleedkamers zijn niet toegankelijk. Daarom vragen wij ouders om de kinderen makkelijke,
sportieve kledij aan te trekken op de dag dat ze L.O. hebben. Enkel turnpantoffels worden
aangetrokken bij het betreden van de zaal.
Zwemlessen zullen ten vroegste plaatsvinden vanaf 28 september. Zodra de maatregelen en
beperkingen gekend zijn, werken we hiervoor een plan van aanpak uit. Dit wordt later aan de
ouders gecommuniceerd.

8. Studie, huiswerkbegeleiding en TOP-activiteiten
Er zullen geen TOP-activiteiten georganiseerd worden tijdens schooljaar 2020-2021. Deze
lesgevers behoren tot de groep “niet-essentiële derden”.
 Studie (enkel) voor het 2de leerjaar
15u20-15u50 in de feestzaal
 Huiswerkklas voor het 3de, 4de, 5de, 6de leerjaar
16.00u – 16u50 in de feestzaal.
Tussen de studie en de huiswerkklas worden tafels en stoelen ontsmet.
Ouder die hun kinderen inschrijven in de studie of huiswerkklas komen hun kinderen ten
vroegste ophalen wanneer de studie of huiswerkklas gedaan is en wanneer de kinderen terug
op de speelplaats zijn.
9. Extra-murosactiviteiten en uitstappen.
In code groen en geel kunnen extra-murosactiviteiten en uitstappen doorgaan. We nemen
ruim op voorhand contact op met deze partners en de busmaatschappij om te informeren naar
de genomen maatregelen bij hen. Zo zou het kunnen zijn dat klassen niet meer samen maar
per klasbubbel op uitstap zullen mogen gaan. Zodra de details, die vermoedelijk kunnen
verschillen, over de uitstappen gekend zijn, worden deze ook aan ouders gecommuniceerd.

In code oranje worden alle uitstappen en extra-murosactiviteiten geannuleerd, behalve
zwemmen.
In code rood wordt alles geannuleerd.

10. Oudercontacten
 Algemeen oudercontact
Het gezamenlijk startmoment in de feestzaal o.l.v. die directie wordt geannuleerd en
vervangen door een presentatie die alle ouders zullen ontvangen via mail.
De leerkrachten van de klassen ontvangen jullie op volgende momenten voor de algemene
uitleg van de klaswerking:

Donderdag 3 september:
17u – 17u40: eerste kleuterklas
18u – 18u40: tweede kleuterklas
19u – 19u40: derde kleuterklas
Dinsdag 8 september:
17u – 17u40: eerste leerjaar
18u – 18u40: tweede leerjaar
19u – 19u40: derde leerjaar
Donderdag 10 september:
17u – 17u40: vierde leerjaar
18u – 18u40: vijfde leerjaar
19u – 19u40: zesde leerjaar
De directie en de zorgondersteuners begeleiden jullie naar één van de grote zalen waar de
infoavond doorgaat.
Belangrijk!
•
•
•
•

1 ouder per kind
Ouders dragen mondmasker
Ouders respecteren de 1.5m afstand
Alvorens de school te betreden ontsmetten de ouders de handen. Hiervoor
zullen gel-dispensers aan de schoolpoort geplaatst worden.

Na de algemene uitleg over de klaswerking mogen ouders, indien gewenst, per 4 een kijkje
nemen in de klas. De klasleerkracht leidt dit gebeuren. Er zal dit schooljaar geen receptie
aangeboden worden.
 Oudercontacten
In code groen en geel zullen oudercontacten georganiseerd worden op school. Ouders
dragen steeds een mondmasker en in de klas wordt voldoende afstand voorzien tussen de
ouders en leerkracht. Bij het betreden van de school ontsmetten de ouders hun handen. Er
zullen gel-dispensers ter beschikking staan. Tussen de oudercontacten door ontsmetten de
leerkrachten de stoelen en tafel.
Vanaf code oranje zullen oudercontacten georganiseerd worden via TEAMS.
 Leerling-besprekingen met ouders en CLB
We voorzien een lokaal waar gesprekken corona-proof kunnen plaatsvinden.
• Met voldoende afstand tussen de deelnemers
• Het dragen van een mondmasker is verplicht
• Handen ontsmetten bij het betreden van het schoolgebouw
• Het lokaal wordt gereinigd tussen verschillende besprekingen.

11. Ziekte en quarantaine
Zieke kinderen horen niet thuis op school!
Wij vragen ouders, nog meer dan voorheen, zieke kinderen thuis te houden. Wanneer een kind
ziekteverschijnselen vertoont op school die overeenstemmen met de primaire en secundaire
symptomen van het corona-virus, zullen we jullie contacteren om jullie kind op te halen. De
ouders contacteren hun huisarts en volgen diens richtlijnen op.
Afwezigheden wegens ziekte, langer dan 3 opeenvolgende dagen, dienen steeds gestaafd te
worden met een doktersattest.
Indien kinderen ziek zijn en medicatie moeten nemen maar door de huisarts gezond genoeg
bevonden zijn om naar school te komen, vragen we om ook een doktersattest voor te leggen.
Wanneer een leerling besmet raakt met het corona-virus, dienen ouders dit zo snel mogelijk te
communiceren met de school. De school contacteert de CLB-arts die zal beslissen wat er dient te
gebeuren. Een glazen bol hebben we niet maar een klas in quarantaine plaatsen, zou een
mogelijks gevolg kunnen zijn.

12. TEAMS en broekx-ouderplatform
Stel dat een klas in quarantaine geplaatst wordt, willen wij onze leerlingen blijven bereiken.
Voor de kleuterschool zal er met de ouders gecommuniceerd worden via broekx-ouderplatform.
Via filmpjes en leuke opdrachten houden we onze kleuters dichtbij. Voor de 3 de kleuterklas zijn
deze opdrachten ook verplicht.
In de lagere school gebruiken we TEAMS. Vanaf de 3de week van september zullen de accounts
weer actief gezet worden. De leerkrachten zullen TEAMS ook integreren in de klaspraktijk (tijdens
de les, huiswerk, … ) zodat onze leerlingen het platform leren kennen en gebruiken. Indien een
klas van de lagere school in quarantaine wordt geplaatst, zullen de leerlingen de weekplanning en
de opdrachten via TEAMS doorgestuurd krijgen. De leerkracht verdeelt de klas in 4 subgroepen
en voorziet minstens 1 digitaal werkmoment per dag.
Broekx-ouderplatform en TEAMS zijn de enige twee officiële communicatieplatformen m.b.t.
afstandsonderwijs.
13. Festiviteiten: zomerfeest, grootoudersfeest, …
Activiteiten en feesten zullen georganiseerd worden volgens de maatregelen die op dat
moment gelden in de bredere maatschappij.
We zoeken alternatieven, corona-proof, om deze activiteiten en festiviteiten vorm te geven.
14. Algemene, praktische weetjes, …
 In de kleuterschool wordt het opnieuw mogelijk om koek en water te bestellen. De ouders
zullen daarvoor binnenkort een digitaal invulformulier ontvangen.
 Verjaardagen van onze kinderen mogen gevierd worden met taart en cake van thuis. De
leerkrachten zorgen voor een hygiënische verdeling in de klas. Er worden GEEN zakjes
snoepgoed of individuele cadeautjes uitgedeeld in de klas.

15. Tot slot maar zeer belangrijk
Indien jullie terugkeren uit een vakantiegebied dat code oranje of rood kreeg, vragen wij
uitdrukkelijk om de richtlijnen van de overheid (quarantaine, coronatest) daarin te respecteren.
Enkel door met ons allen samen deze richtlijnen op te volgen, zullen we er een relatief normaal
schooljaar van kunnen maken.

Met vriendelijke groeten
Elke Verlinden
Koen Gevers

