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Liedekerke, vrijdag 29 mei 2020 
 

Onderwerp: heropstart kleuter- en lager onderwijs vanaf dinsdag 2 juni 2020 
 

Beste ouder(s) 
 
De onderwijsministers van de 3 gemeenschappen maakten gisteren, in samenspraak met de GEES en de 
overlegcomités een gezamenlijk plan voor de uitbreiding van de heropstart van de lessen op school. 
 
Het betreft een maximumscenario waarbij alle klassen en leerjaren open kunnen en o.a. de fysieke norm van 4m² 
niet langer van toepassing is. 
 
De beslissing geldt tot einde schooljaar (30 juni) - onder voorbehoud van een heropflakkering van de epidemie of 
andere richtlijnen door de veiligheidsraad. 
 
Vandaag werd er in samenspraak met het schoolteam, de preventieadviseur en onze Scholengroep bekeken hoe 
we op een veilige en organisatorische manier de school maximaal kunnen opstarten en dit vanaf 2 juni 2020. 
Het concrete overzicht voor onze kleuter- en lagere school kan u op de volgende bladzijden raadplegen. 
 
Als er vragen zijn, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. 
 
Namens het schoolteam van GO! Basisschool De Bij. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
Stanny De Block 
Directeur GO! Basisschool De Bij 
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Heropstart kleuterschool 

 
- De kleuterschool start voltijds op vanaf dinsdag 2 juni. Er zal les zijn op maandag, dinsdag, donderdag en 

vrijdag. Op woensdag is er geen school. Deze dag wordt gebruikt voor intern overleg, gerichte 
oudergesprekken, analyse van leerlingresultaten, …. . 

 
- Concreet wil dit zeggen dat er les is op de volgende dagen: 

o Maandag: 08/06, 15/06, 22/06, 29/06 
o Dinsdag: 02/06, 09/06, 16/06, 23/06, 30/06 
o Donderdag: 04/06, 11/06, 18/06, 25/06 
o Vrijdag: 05/06, 12/06, 19/06, 26/06 

 
o Er is geen les op woensdag 03/06, 10/06, 17/06 en 24/06. Er wordt wel noodopvang voorzien op 

deze dag. U dient zich hiervoor in te schrijven. (zie link onderaan) 
 

- Vanaf volgende week zal er wekelijks minstens 1 lesuur beweging/LO georganiseerd worden. Dit zal steeds 
per klas gebeuren en zoveel mogelijk in open lucht.  

 
- De leerlingen zitten in hun vertrouwde klasomgeving met eigen leerkracht. Zij vormen samen met de 

parallelklas een lesbubbel. Zij spelen afwisselend of in een afzonderlijke zone op de speelplaats. 
 

- Verscheidene klassen zitten in een gang/gebouw maar worden dus opgesplitst in afzonderlijke lesbubbels. 
Een bubbel ‘leeft’, speelt en eet samen, vertrekt/komt op een specifiek uur van/naar school en wordt 
afgezonderd van de andere bubbels. Dit betekent concreet de volgende bubbels: 

o Bubbel 1 - kleuterblok: leerlingen K0/1A-B-C  
 Ingang en uitgang via Kleemputtenstraat (deur centrale ruimte aan voorzijde parking). 

 
o Bubbels 2 en 3 – hoofdgebouw: leerlingen K2 en K3 

 Ingang en uitgang via Kleemputtenstraat (trapjes aan kleutergebouw). 
 

o De schooldag start voor beide bubbels om 8u30 en eindigt om 15u00.  
 

 De schooldeuren gaan open vanaf 8u00. Kinderen (uit diverse bubbels) die vroegtijdig aankomen op 
school kunnen direct naar hun klas/bubbel. Zij doen dit wel alleen. Er is telkens toezicht aan de 
klas/bubbel door een leerkracht. Zij krijgen daar de tijd om nog even buiten te spelen in hun zone. 
 

 Wie zijn/haar kind voor 8u00 brengt gaat verplicht naar de betalende vooropvang. Na schooltijd is er nog 
toezicht door de leerkracht tot maximum 15 minuten na het einde van de schooldag. Na 15u15 gaan 
kinderen verplicht naar de betalende naopvang. 
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Heropstart lager onderwijs 

 
- Voor de heropstart van het lager onderwijs is gekozen voor een gefaseerde opstart vanaf dinsdag 2 juni (met 

een testdag voor L3, L4 en L5 op vrijdag 5 juni).  
Concreet wil dit het volgende zeggen: 

o Vanaf dinsdag 2 juni voor L1, L2 en L6: deze leerjaren komen afwisselend. De klasgroep wordt telkens 
verdeeld over de 2 leerjaren/klasleerkrachten met een maximum van 12lln/klas (conform de fysieke 
norm): 

 Dinsdag 2 juni en donderdag 4 juni: A-klassen hebben les (B-klassen zijn thuis) 
 Woensdag 3 juni en vrijdag 5 juni: B-klassen hebben les (A-klassen zijn thuis) 

 
o Vanaf dinsdag 2 juni voor L3, L4 en L5:  

 Op dinsdag 2 juni, woensdag 3 juni en donderdag 4 juni blijft het afstandsleren behouden. De 
klasleerkrachten zullen zelf via Smartschool een werkbundel en hun live-momenten 
doorsturen. 

 Enkel leerlingen met specifieke noden kunnen (indien nodig) op deze dagen uitgenodigd 
worden op een bepaald tijdstip. Dit is steeds in overleg tussen leerling, ouder en 
klasleerkracht. 

 Op vrijdag 5 juni gaan deze leerjaren proefdraaien en is zowel de A en B klas welkom op 
school. 

 Ouders die op dinsdag, woensdag en donderdag noodopvang nodig hebben kunnen zich 
inschrijven via de link op de laatste pagina.  

 
- Vanaf maandag 8 juni: alle leerjaren (L1 tot L6) komen samen naar school. De leerlingen zitten zoals voor de 

corona-crisis in hun vertrouwde klasomgeving met eigen leerkracht. Zij vormen samen met de parallelklas 
een lesbubbel. Zij spelen afwisselend of in een afzonderlijke zone op de speelplaats. 
Op deze manier wordt het mogelijk om in uitzonderlijke gevallen te differentiëren met bv. niveaugroepen. 
Leesgroepjes met leerlingen uit verschillende leerjaren worden dit schooljaar niet meer gemaakt. Lezen zal 
steeds gebeuren in de eigen bubbel.  
 

- Vanaf 8 juni zal er wekelijks ook 2 lesuren beweging/LO ingevoerd worden. Dit zal steeds per klas gebeuren 
en zoveel mogelijk in open lucht. Er is voorlopig tot het einde van het schooljaar geen levensbeschouwing. 
Deze leerkrachten worden ingeschakeld om te ondersteunen in de klas. 

 
o Er zal voltijds les zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Op woensdag is er geen school. 

Deze momenten worden gebruikt voor intern overleg, gerichte oudergesprekken, analyse van 
leerlingresultaten, …. .  

 
 Dit wil zeggen dat er les is op de volgende dagen: 

 Maandag: 08/06, 15/06, 22/06, 29/06 

 Dinsdag: 09/06, 16/06, 23/06, 30/06 

 Donderdag: 11/06, 18/06, 25/06 

 Vrijdag: 12/06, 19/06, 26/06 
 

o Er is geen les op woensdag 10/06, 17/06 en 24/06. Er wordt wel noodopvang voorzien op deze dag. 
U dient zich hiervoor in te schrijven. (zie link onderaan) 
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- Verscheidene klassen zitten in een gang/gebouw maar worden dus opgesplitst in afzonderlijke lesbubbels. 
Een bubbel ‘leeft’, speelt en eet samen, vertrekt/komt op een specifiek uur van/naar school en wordt 
afgezonderd van de andere bubbels. Dit betekent concreet de volgende bubbels: 

o Bubbel 1 – hoofdgebouw: leerlingen L1 
 Ingang (’s ochtends) en uitgang (’s avonds) via Kleemputtenstraat (trapjes aan 

kleutergebouw) 
 De schooldag start om 8u30 en eindigt om 15u00  

 
o Bubbel 2 – nieuwbouw: leerlingen L2/L3/L4  

 Ingang (’s ochtends) via Kleemputtenstraat 
 Uitgang (’s avonds) via Molenstraat (de parking zal opengesteld worden zodat ouders tot aan 

de nieuwbouw kunnen komen om veilig te wachten en voldoende afstand te bewaren). 
 De schooldag start om 8u40 en eindigt om 15u10 

 
o Bubbel 3 – gang lokalen L5/L6 

 Ingang (’s ochtends) en uitgang (’s avonds) via Kleemputtenstraat  
 De schooldag start om 8u20 en eindigt om 14u50 

 
 De schooldeuren gaan open vanaf 8u00. Kinderen (uit diverse bubbels) die vroegtijdig aankomen op 

school kunnen direct naar hun klas/bubbel. Zij doen dit wel alleen. Er is telkens toezicht aan de 
klas/bubbel door een leerkracht. Zij krijgen daar de tijd om nog even buiten te spelen in hun zone. 
 

 Wie zijn/haar kind voor 8u00 brengt gaat verplicht naar de betalende vooropvang. Na schooltijd is er nog 
toezicht door de leerkracht tot maximum 15 minuten na het einde van de schooldag. Na 15u15 gaan 
kinderen verplicht naar de betalende naopvang. 
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Praktisch-organisatorisch/pedagogisch/hygiëne 

 
- Er zal voor de laatste maand volop ingezet worden op het aanbieden van onderwijs en het verwerven van de 

leerplandoelen. Ons doel is de lesuitval van de voorbije 2 maand zoveel mogelijk te beperken zodat elk kind 
met het maximaal aan bagage volgend schooljaar kan starten. Uiteraard maken we daarnaast ook elke dag 
tijd voor welbevinden en emoties van de kinderen. 

 
- Voor L1, L2 en L6 werd er op 13/05 het volgende aangekondigd: 

‘de cijfers van het lenterapport worden overgezet naar het zomerrapport. De kinderen zullen in de klas 
geëvalueerd worden aan de hand van permanente evaluatie (bv. kleine toets na een les, het maken van een 
werkje in de klas, …). Alle resultaten zullen gebundeld worden op het zomerrapport. Dit rapport zal dus per 
vak cijfers en feedback bevatten.’ 
 Deze vorm van evaluatie en rapportering zal – gezien de heropstart van alle leerjaren – ook toegepast 

worden op het 3de, 4de en 5de leerjaar. Zij zullen dus ook eind juni een rapport ontvangen met cijfers en 
feedback zoals bij de andere leerjaren. 

 
- Het gebruik van de voor- en naopvang blijft behouden (tarief: 1,15 euro per begonnen half uur). U dient zich 

hiervoor in te schrijven. De uren zijn als volgt: 
o Vooropvang: 7u00 tot 8u00 
o Naopvang: 15u30 tot 17u30 
o Op woensdag naopvang: 12u00 tot 14u00 

 
- Inschrijvingsformulier KLEUTERSCHOOL noodopvang op woensdag en gebruik voor- en naopvang tot 30/06: 

https://forms.gle/YTgfWJWAyz5oawCs7. (DEADLINE OM IN TE VULLEN = zondag 31/05) 
 

- Inschrijvingsformulier LAGERE SCHOOL noodopvang en gebruik voor- en naopvang tot 30/06: 
https://forms.gle/SdcHpaszMXzBqqXv8. (DEADLINE OM IN TE VULLEN = zondag 31/05) 
 

- De leerlingen dienen geen mondmasker te dragen in de klas of op de speelplaats (ook niet bij aankomst en 
vertrek). Indien u dat als ouder toch wenst dan vragen wij dit expliciet te noteren in het heen- en 
weerschriftje/schoolagenda en dit ook aan uw kind mee te delen. We proberen dit maximaal mee op te 
volgen. 

 
- De leerkrachten (en alle andere personeelsleden) blijven in het contact met leerlingen, collega’s en ouders 

de nodige beschermingsmiddelen dragen (face shield, mondmasker, … ) en passen ook zoveel mogelijk de 
social distancing toe. 

 
- Alle hygiëne- en veiligheidsregels zoals meegedeeld in de vorige ouderbrief blijven behouden (regelmatig 

handen wassen in kleine groepjes, minstens 3x per dag ontsmetten van banken/toiletten/klinken/…, 
enzovoort). Er zal hiervoor voldoende tijd uitgetrokken worden. 

 
- Ouders betreden nog steeds het schooldomein niet en halen hun kind af op de afgesproken plaats. Als ouder 

draag je ook steeds een mondmasker en pas de regels van social distancing strikt toe. 
 

- De afschaffing van het busvervoer en warme maaltijden blijft nog steeds van toepassing. U dient dus uw kind 
steeds een lunchpakket mee te geven. 

 

https://forms.gle/YTgfWJWAyz5oawCs7
https://forms.gle/SdcHpaszMXzBqqXv8

