Inleiding
De voorbije dagen werden er vanuit de Vlaamse Regering- Departement Onderwijs heel wat
verwachtingen gecreëerd met betrekking tot de opstartdatum kleuter- en lagere school.
Deze verwachtingen werden dag na dag aangepast waardoor het heel erg moeilijk werd een definitief
startscenario op te maken. Tevens moeten we vaststellen dat politici en virologen ook op de dag van
vandaag vaak niet op dezelfde lijn zitten waardoor de intenties van deze Vlaamse Regering- Departement
Onderwijs steeds meer aan geloofwaardigheid dreigen te verliezen…
Onze school heeft doorheen deze Corona- crisis steeds een organisatie vooropgesteld die een balans heeft
gezocht tussen de nood aan kwalitatief onderwijs voor onze leerlingen, maximale sociale contacten en een
veilige leer- en leefomgeving voor kinderen en teamleden.
We zijn dan ook trots dat we de voorbije periode van afstandsleren, contactlessen en opvang op zo’n
manier hebben georganiseerd dat bovenstaande zaken steeds konden worden nagestreefd/ gerealiseerd.
Langs deze weg wens ik de grote verdienste van het gehele schoolteam dan ook graag te benadrukken!
Ook u als ouder heeft hierin een grote rol gespeeld. Allereerst door het vertrouwen dat u tijdens deze
moeilijke tijden in onze school heeft gesteld. Tevens heeft u uw kind(eren) begeleid waar nodig, hen
kansen gegeven om deel te nemen aan digitaal afstandsleren, hen dagelijks naar school gebracht opdat ze
opnieuw de lessen konden volgen, enz… Bedankt voor de goede samenwerking!
We beginnen nu aan de allerlaatste maand van het schooljaar en deze zal minder feestelijk worden dan
oorspronkelijk gepland… Doch zullen we proberen om onze leerlingen op een mooie manier uit te wuiven.
Dit verdient immers elke leerling/ juf en meester!
In overleg met de gemeente Haaltert- de scholen van onze scholengemeenschap- ouderraad heeft onze
school beslist…





De kleuter- en lagere school vanaf 08 juni 2020 volgens een specifieke organisatie te laten starten.
De huidige afstandsregels tussen onze leerlingen onderling en leerlingen- leerkracht te blijven
respecteren.
Steeds opvang te voorzien.
Onze meest kwetsbare kinderen te blijven opvolgen.

We hebben alvast geprobeerd deze algemene organisatie hieronder verstaanbaar uit te schrijven en
hopen dat u deze kan bekijken vanuit ons streven naar goed lesgeven, sociale relaties en maximale
veiligheid voor iedereen!

Met vriendelijke groeten

Pascal Scheyvaerts
Directie

Van 02 juni- 05 juni blijft de huidige organisatie behouden!
Dit betekent:





Contactlessen voor de klassen 1-2-6
Afstandsleren voor de kleuterschool en klassen 3-4-5
Noodopvang voor de kleuterschool en klassen 3-4-5
Gemeentelijke noodopvang Pagadder op woensdag voor kleuterschool en lagere school.

Van 08 juni- 30 juni volgen we de nieuwe organisatie!
A. Organiseren van opvang…
Waar?



Sint- Martinusheem Kerksken (NIET OP SCHOOL!)
Adres: Kerkskendorp 16/18, 9451 Kerksken

Hygiënische maatregelen?





Ontsmetting handen en voorwerpen
afstand houden
digitale temperatuurmeting
…

Registreren?



Via Smartschool dien je vooraf te registreren!
Laattijdige wijziging= mail naar info@debloesem.net
Voorschoolse opvang
Maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag
07.30-08.00uur
Betalend (1euro-via factuur)
Leerlingen kleuterschool
Leerlingen lagere school

Dagopvang- lagere school
Maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag
08.00-15.00uur
GRATIS
Leerlingen lagere school die niet naar school kunnen (zie groepsverdeling)

Dagopvang- kleuterschool
Maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag
12.05-15.00uur
GRATIS
Leerlingen kleuterschool die niet naar huis kunnen.

Naschoolse opvang
Maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag
15.00-17.00uur
Betalend (1.5 euro- via factuur)
Leerlingen kleuterschool
Leerlingen lagere school

Noodopvang- Pagadder
Woensdag
06.30- 18.30
GRATIS
Leerlingen kleuterschool
Leerlingen lagere school

B. Organiseren van contactlessen- kleuterschool
Wie?


Alle kleuters Blauwe/ Oranje/ Witte/ Paarse/ Rode/ Gele/ Groene klas.

Wanneer?



Maandag/ dinsdag/ donderdag/ vrijdag (NIET op woensdag)
Telkens van 08.30-12.05uur

Waar?


Op school

Hygiënische maatregelen?





Ontsmetting handen en voorwerpen
afstand houden
digitale temperatuurmeting
…

Brengen/ Ophalen?



U kan uw kind vanaf tussen 08.00 en 08.30uur naar school brengen! Voor 08.00uur= voorschoolse
opvang in het Sint- Martinusheem (zie boven!)
U kan uw kind om 12.05uur ophalen! Na 12.05uur= opvang in het Sint- Martinusheem (zie
boven!)

C. Organiseren van contactlessen- lagere school
Wie?


Alle leerlingen klas 1-2-3-4-5-6 volgens de SPECIFIEKE groepsverdeling!

Wanneer?
08.3015.00uur

Maandag
1A- groep 1
1B- groep 1
2A- groep 1
2B- groep 1
3- groep 1
3- groep 3
4 -groep 1
5- groep 1
5- groep 3
6- groep 1
6- groep 3

Dinsdag
1A- groep 2
1B- groep 2
2A- groep 2
2B- groep 2
3- groep 2
3- groep 4
4 -groep 2
4- groep 3
5- groep 2
6- groep 2
6- groep 4

Woensdag

Donderdag
1A- groep 1
1B- groep 1
2A- groep 1
2B- groep 1
3- groep 1
3- groep 3
4 -groep 1
5- groep 1
5- groep 3
6- groep 1
6- groep 3

Vrijdag
1A- groep 2
1B- groep 2
2A- groep 2
2B- groep 2
3- groep 2
3- groep 4
4 -groep 2
4- groep 3
5- groep 2
6- groep 2
6- groep 4

Groepsverdeling?



In bijlage kan u de verschillende groepen terugvinden!
In sommige gevallen kan het zijn dat broer/ zus op een verschillende dag naar school moeten
komen. Dit kan onder andere het gevolg zijn van de reeds bestaande bubbels te behouden.

Waar?


Op school

Hygiënische maatregelen?





Ontsmetting handen en voorwerpen
afstand houden
digitale temperatuurmeting
…

Brengen/ Ophalen?



U kan uw kind vanaf tussen 08.00 en 08.30uur naar school brengen! Voor 08.00uur= voorschoolse
opvang in het Sint- Martinusheem (zie boven!)
U kan uw kind om 15.00uur ophalen! Na 15.00uur= opvang in het Sint- Martinusheem (zie
boven!)

D. Organiseren afstandsleren


Dit stopt vanaf 08juni voor kleuter- en lagere school.

E. Maaltijden/ boterhammen/ drankjes
Kleuterschool



drankje/ koekje meegeven
Blijft je kind in de dagopvang Sint- Martinusheem = boterhammen meegeven

Lagere school





Kinderen mogen ’s middags NIET naar huis! Ze blijven dus op school.
drankje/ koekje meegeven
Middagpauze= boterhammen+ eigen drankje meegeven
Blijft je kind in de dagopvang Sint- Martinusheem= boterhammen meegeven

F. Rangen
Lagere school


Om 15.00 zal er een rang richting Bergstraat en Beekstraat worden georganiseerd.

G. Algemene veiligheid




Kijk goed waar je als ouder mag en kan komen!
Kijk goed waar je als ouder je kinderen moet afzetten/ ophalen. Volg hiervoor de aanduidingen
die werden aangebracht!
Kinderen zijn niet verplicht een mondmasker/ handschoenen te dragen.

H. Andere weetjes?


Doordat de handen van onze kinderen vaak worden gewassen/ ontsmet is het belangrijk dat u de
handjes ’s morgens en ’s avonds voldoende verzorgt/ hydrateert.



Wenst u iemand te spreken? Bel dit telefoonnummer 053/83 94 46 of stuur een mail opdat een
afspraak kan worden gemaakt
o Pascal Sheyvaerts
directeur
directie@debloesem.net
o Stijn Beerens
ICT& opvang – coördinator
ictco@debloesem.net
o Lara Monsaert
Preventieadviseur
lara.monsaert@debloesem.net
o Hilde Muylaert
zorgleerkracht
zorgleerkracht@debloesem.net
o Secretariaat
secretariaat@debloesem.net
o Leerkrachten
Smartschool- mail

