
   
 

   
 

 

  

Beste ouder(s),   

 

Onze school kan een tweede keer veilig herstarten. Vanaf 8 juni krijgt ook het 3de, 4de 

en 5de leerjaar enkele dagen les op school.  

Voor de klassen van het 1ste, 2de en 6de leerjaar wijzigt er niets.  

 

Dit betekent dat we het einde van dit bijzondere schooljaar voor alle kinderen met 

(herhalings)lessen van hun leerkracht kunnen afronden.  

 

Om alles zo veilig mogelijk en doenbaar te laten verlopen hebben we ervoor 

gekozen om de klassen van het 3de en 4de leerjaar te halveren. Op deze manier 

kunnen we vaak en vlot onze handen wassen en bewaren we op de speelplaats 

dezelfde veilige bubbels als in de klas.  

 

Het 5de leerjaar krijgt les in het ontmoetingscentrum van Zepperen 'DE VEVA' 

(voormalige gemeenteschool). Praktische info ontvangt u in de loop van volgende 

week.   

 

Wie komt op welke dagen naar school?  

 

Leerjaar - groep Wanneer les? Startdatum 

Leerjaar 3:  

 klas 3A en 3B - groep 1*  

 

 

 klas 3A en 3B - groep 2*  

  

 

Maandag en donderdag  

van 9.05 tot 15.20 uur  

 

Dinsdag en vrijdag  

van 9.05 tot 15.20 uur 

maandag 8 juni  

 

 

dinsdag 9 juni  

Leerjaar 4:  

 klas 4A en 4B - groep 1*  

 

 

 klas 4A en 4B - groep 2*  

 

Maandag en donderdag  

van 9.05 tot 15.20 uur  

 

Dinsdag en vrijdag  

van 9.05 tot 15.20 uur 

maandag 8 juni  

 

 

dinsdag 9 juni 

Leerjaar 5  

Maandag, dinsdag, woensdag, 

donderdag en vrijdag  

van 8.25 tot 15.05 uur 

Op woensdag eindigen de lessen 

om 11.35 uur. 

maandag 8 juni  

 

*We brengen u via een aparte e-mail op de hoogte van de groepsindeling.  

 

De kinderen blijven gedurende een hele dag in hun contactbubbel. We hanteren 

verschillende uurroosters zodat we op verschillende tijdstippen kunnen gaan spelen 

op de speelplaats. Om deze reden blijven alle kinderen voortaan ook 's middags op 

school eten.   



   
 

   
 

Ter ontspanning en om praktische redenen (poets) krijgen de leerlingen nog steeds 

een of meerdere momenten lichamelijke opvoeding aangeboden. De kinderen 

mogen zich hiervoor niet omkleden. Het uurrooster kan u in bijlage terugvinden. Op 

deze manier kan u uw kind die dag met makkelijke kledij naar school sturen.  

 

PRAKTISCH:  

 

 Er zijn 2 verschillende onthaalmomenten. 

- 1ste, 2de, 5de en 6de leerjaar: tussen 8.00 en 8.25 uur.  

- kleuters, 3de en 4de leerjaar: tussen 8.40 en 9.05 uur.  

 Indien u niet in de mogelijkheid bent om uw kind later naar school te brengen 

zullen wij het tussen 8.00 en 8.40 uur opvangen in aparte zones op de 

speelplaats.  

 Enkel de kinderen mogen het schooldomein betreden.  

 1 begeleider per gezin.  

 De begeleider (mama, papa, grootouder, ...) van het kind draagt een 

mondmasker!  

 

BELANGRIJK! 

 

Wij gebruiken voortaan verschillende in -en uitgangen.  

 

 Kleuters   grote poort van de kleuterspeelplaats  

 3de leerjaar   grote poort aan de fietsenstalling 

 4de leerjaar A  ingang tekenschool (naast de hoofdingang) 

 4de leerjaar B  kleine poort van de kleuterspeelplaats 

 5de leerjaar   De VEVA (concrete info volgt) 

 alle fietsers   grote poort aan de fietsenstalling (achteraan) 

 noodopvang   busparking (brandtrap)   

 

Vanaf 8.40 uur mogen de leerlingen van het 3de en 4de leerjaar de handen gaan 

wassen en zich daarna begeven naar het klaslokaal.  

Om 9.05 uur starten de lessen en moeten de handen reeds gewassen zijn op school.  

 

Kinderen die met de fiets mogen / kunnen komen adviseren we om dit ook te doen. 

Zo vermijden we sociale contacten op de parking.  

 

Is er nog noodopvang op school?  

 

De dagen dat uw kind geen les op school krijgt, leren de leerlingen thuis of in de 

noodopvang via pre-teaching.  

Dit kan in de vorm van nieuwe leerstof zijn of geziene leerstof die we verder gaan 

uitdiepen. De noodopvang op school is van 8.00 tot 15.20 uur, op woensdag 

eindigen we om 11.35 uur.  



   
 

   
 

De naschoolse opvang bij ons op school is voorzien tot 15.45 uur (woensdag 11.50 

uur). Daarnaast kan u nog steeds gebruik maken van de buitenschoolse opvang Tutti 

Frutti te Kortenbos. Hun openingsuren zijn ongewijzigd. 

 

 

Let op! We blijven dezelfde regels hanteren.  

De maatregel houdt in dat de school voor 3 groepen van gezonde leerlingen in 

school opvang voorziet.  

 kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid, 

voedingsnijverheid, distributie, ...) uitoefenen of kinderen van wie de ouders 

werken in een sector die heropstart waardoor ze hun kind niet meer zelf 

kunnen opvangen.  

 Kinderen en jongeren in het buitengewoon onderwijs en de 

onderwijsinternaten.  

 Kinderen in een kwetsbare thuissituatie.  

 

Wij vragen om één week op voorhand online in te schrijven via corona.hesbania.net.  

Daarnaast vragen wij een attest van de werkgever van beide ouders.  

 

Omwille van het coronavirus zullen wij ook nu de voorbeeldjes voor Vaderdag online 

plaatsen. Papa's jullie mogen nog niet gaan piepen! Aangezien de kinderen minder 

dagen naar school komen en het binnenkort Vaderdag is hopen we te kunnen 

rekenen op de hulp van de mama's. Alvast bedankt!  

 

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 zo veel mogelijk 

dezelfde. De leerlingen krijgen een vaste plaats in een vast lokaal. De 

verschillende groepen hebben geen contact met elkaar. 

  

 Aparte speeltijden en lunchpauzes: de leerlingen gaan niet allemaal 

samen lunchen of spelen op de speelplaats. Zo vermijden we contact 

tussen de verschillende groepen. 

 

 Afstand houden (1,5 meter): de leraars en leerlingen houden voldoende 

afstand van elkaar: in de klas, de gangen en op de speelplaats. De 

leerlingen krijgen les in kleinere groepen. 

 

 Mondmaskers: de leerlingen dragen GEEN mondmasker. Enkel een juist 

gebruik van het mondmasker kan de anderen beschermen. De leraars 

dragen een gelaatscherm. Indien ze dichterbij de kinderen komen dragen 

ze een mondmasker. 



   
 

   
 

 Netheid:  

 HANDEN WASSEN 

Leraars en leerlingen wassen hun handen vaak. Daarnaast zullen 

leraars tussentijds de handen regelmatig ontsmetten met handgel.  

Dit doen wij bij aankomst op school, voor en na elke speeltijd, voor 

een eetmoment, voor we naar huis vertrekken, na een toiletbezoek 

en als we niezen of hoesten. 

Door het veelvuldige wassen kunnen de kinderen pijnlijke of droge 

handen krijgen. Smeer ze daarom zeker 's morgens en 's avonds 

goed in met handcrème.  

 

 VERLUCHTEN 

De lokalen worden regelmatig verlucht. Ook tijdens het lesgeven 

zullen de ramen en deuren zoveel mogelijk open blijven. Dit wil 

zeggen dat er tocht kan ontstaan. Voorzie uw kind daarom van 

voldoende warme kledij (vb. een trui of sjaaltje). 

 

 POETSEN  

 De school maakt de lokalen grondig schoon.  

 

Hoe werk je als ouder mee aan veiligheid op school? 

 

 Één begeleider per gezin mag de kinderen brengen of halen. 

 Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt. 

 Zet je kind af of haal het op aan de ingang of uitgang van de school.  

 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 e-mail. 

 Kinderen mogen geen materiaal meer uitwisselen met elkaar. Voorzie 

daarom voor elk kind persoonlijke materiaal. Denk daarbij aan een vulpen, 

kleurpotloden, stiften, slijper met potje, gom, schaar en lijmstift. Geef elk 

kind een pakje zakdoekjes mee.  

  

Wat als je kind ziek is?  

 

 Zieke kinderen moeten thuisblijven. 

 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://covid-

19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-

19_procedure_contact_NL.pdf 

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_NL.pdf
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_NL.pdf
https://covid-19.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.  

 

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.   

 

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. Daar zorgen de leraars voor. Ze 

zorgen voor een evenwicht tussen lessen op school, thuis nieuwe leerstof 

krijgen en taken en oefeningen. 

 Uitstappen, sportdagen en schoolreizen gaan niet meer door dit 

schooljaar. Zo hebben de leerlingen meer tijd om te leren en te oefenen. 

 Iedereen krijgt een eerlijke evaluatie. We geven alle leerlingen alle kansen 

om te bewijzen wat ze kunnen.  



   
 

   
 

 Leerlingen en leraars moeten het schooljaar goed kunnen afsluiten. We 

laten je nog weten hoe we dit zullen organiseren. 

  

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, leg uit 

waarom veel mensen een mondmasker dragen. 

 Is het moeilijk om opnieuw naar school te gaan? Neem contact op met de 

klasleraar of directie. Samen kunnen jullie oplossingen bespreken.  

  

  

We willen alle mama's en papa's bedanken voor de afgelopen periode.  

Jullie hebben dit heel goed gedaan! 

 

 

We wensen iedereen een goede opstart en danken jullie voor het vertrouwen in 

onze school.  

 

Met vriendelijke groeten  

Directie en leerkrachten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


