
 

Beste ouder(s), opvoeder(s)  

Eerst en vooral bedankt voor jullie geduld.  

We staan met z’n allen te popelen om het groene hek weer open te zetten voor al onze fenikskinderen. 

Jammer genoeg kan dit niet voor iedereen en zal het ook langs verschillende ingangen zijn. Lees dus 

aandachtig onderstaande informatie en de mail die onze zesdes en eerstes zullen ontvangen.  

  
Vanaf 15 mei kunnen we gedeeltelijk en op een veilige manier heropstarten voor leerlingen van het 

zesde en het eerste leerjaar. Voor de andere leerjaren (kleuters, 2e, 3e, 4e, 5e) zetten we verder in op 

preteaching. Vrijdagochtend 15 mei is een testmoment dat ons zal leren of de uitgewerkte 

draaiboeken haalbaar zijn. In de namiddag is er een overleg gepland om indien nodig bij te sturen.  

Of de andere leerjaren ook nog starten dit schooljaar is onzeker. Daarvoor is het wachten op de 

richtlijnen van de overheid. 

Wie start opnieuw op De Feniks vanaf 15 mei?  En op welke dagen gaan ze naar school?   

Leerjaar  startdatum Wanneer lessen op school 

Zesde leerjaar  15 mei  Maandagvoormiddag: planning opstarten 

  Dinsdag, woensdag en donderdag: zelfstandig werken (thuis) 
  Vrijdagvoormiddag: planning controleren en samen de week 

afsluiten  

   
Eerste leerjaar  Maandag: planning opstarten (thuis) 

 19 mei Dinsdagvoormiddag: samen werken  

  Woensdag: werken aan de planning (thuis)  

  Donderdagvoormiddag: samen werken  

  Vrijdag: afwerken planning (thuis)  

 
De aanwezigheid van de kinderen van het zesde (op maandag- en op vrijdagochtend) en het eerste 
(op dinsdag- en donderdagochtend) is verplicht.  
 
De heropstart voor de kinderen van het tweede leerjaar is niet veilig te organiseren in combinatie met 

de noodopvang: onvoldoende ruimte, sanitair, personeel, schoonmaakpersoneel, …. Daarom worden 

deze kinderen niet opgenomen in deze heropstartfase. 

De andere momenten besteden de juffen en meesters aan het lesgeven aan kwetsbare en moeilijk 

lerende kinderen van de andere leerjaren of zijn ze aan het overleggen, preteachen, voorbereiden, 

opvolgen, online begeleiden van en (video)bellen met hun leerlingen, enz. Ook het begeleiden van de 

noodopvang en het uitwerken en bijsturen van draaiboeken behoort tot hun takenpakket. 

Om de toegang tot de school veilig te organiseren zullen we éénrichtingsverkeer invoeren in onze 

school: kinderen van het 1ste en 6de leerjaar komen binnen langs Acaciastraat nr 29 en worden 

afgehaald aan het groene hek in de Bevrijdingslaan.  We zullen ook met verschillende inkomtijden 

werken. Concrete info over de precieze schooluren van je kind zal terug te vinden zijn in de 

persoonlijke mail. Probeer daar echt zoveel mogelijk rekening mee te houden. 



Kleuters en alle andere leerjaren werken verder zoals we tot nu toe gedaan hebben. Zie hiervoor onze 

website op https://scholen.stad.gent/basis/jenaplanschooldefeniks 

Hoe wordt de noodopvang georganiseerd? 
Welke kinderen worden er opgevangen?  

• Alle kinderen waarvan 1 ouder buitenshuis werkt.  

• Alle kinderen van alleenstaande (thuis)werkende ouders. 

• Alle kinderen uit kwetsbare gezinnen.  

• Alle kinderen van ouders die niet langer in de opvang kunnen voorzien.  
Om praktische redenen hadden we graag vernomen of je nood hebt aan opvang. We vragen je tegen 

ten laatste woensdag 13 mei 2020 de vragenlijst in te vullen via deze link:  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Emksw4UMAk2NOFHak1EtZPx2Nftx-

vNHkzEjoOkdckdUMDhOUFJBTE1HSlBHTEI4MTZGRVkzSEw3Ri4u  

De kinderen van de noodopvang komen via het groene hek aan de bevrijdingslaan binnen.  Respecteer 

de markeringen in onze tuin. 

De leerlingen in de opvang blijven werken aan hun planning, net zoals hun klasgenoten die thuis 

werken. 

De groepjes van leerlingen in de opvang hebben geen contact met de groepjes van de leerlingen die 

les krijgen op school. 

De school en de STIBO voorzien dus de noodopvang voor de kleuters en de school voorziet de opvang 

van de kinderen van het lager.   

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. 

We zullen   

• Met vaste groepen (contactbubbels) werken: de groepen blijven dezelfde. De kinderen 

krijgen de hele periode een vaste plaats in een vast nest. De verschillende groepen hebben 

geen contact met elkaar. 

• Werken in groepjes van 10 kinderen (veiligheidsnorm voor onze lokalen) waardoor ze jammer 

genoeg niet altijd in hun eigen nest of bij de eigen nestleider zullen zitten. De nestleiders zijn 

wel allemaal aanwezig op school, maar zijn met verschillende taken bezig. 

• Apart speeltijden houden: zo vermijden we contact tussen de verschillende groepen. 

• Afstand houden (1,5 meter): de nestleiders en kinderen houden voldoende afstand van 

elkaar. In de klas, de gangen en op de speelplaats. De leerlingen krijgen les in kleinere groepen. 

• Mondmaskers: voor leerlingen is het mondmasker niet verplicht. De nestleiders dragen een 

mondmasker of een gezichtsscherm. 

• Netheid: nestleiders en kinderen zullen vaak hun handen wassen: bij het binnenkomen, bij 

het toiletbezoek, na het spelen, …. De nesten worden constant verlucht. De school maakt de 

lokalen en de materialen grondig schoon na elke les. 
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Hoe bereid je als ouder je kind voor?  

• Praat met je kind. Stel het gerust dat iedereen zijn best doet zodat het weer veilig naar school 

kan komen. 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: via welke weg komt je kind binnen op school, op school zal het er toch 

wel een beetje anders aan toe gaan, leg uit waarom veel mensen een mondmasker dragen. 

Deze week posten we hierover nog een filmpje. 

• Is het moeilijk om opnieuw naar school te gaan? Neem contact op met de nestleider of onze 

brugfiguur. 

Hoe werk je als ouder mee aan de veiligheid op school? 

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

• Kinderen brengen en halen door 1 ouder. 

• Kom op het afgesproken uur aan de ingang of uitgang van de school. Dit is belangrijk om de 

veiligheid te garanderen. 

• Kom niet in het schoolgebouw. Dit is voor ons allen een hele grote aanpassing maar het kan 

nu even niet anders. 

• Hou 1,5 meter afstand. 

• Blijf niet praten aan de in- of uitgang. 

• Wil je praten met iemand van het schoolteam? Maak dan een afspraak via telefoon of via mail. 

Wat als je kind ziek is? 

• Zieke kinderen blijven thuis. 

• Is iemand van je gezin mogelijk besmet met corona of heeft iemand van je gezin corona? Dan 

moet je kind 14 dagen thuisblijven. 

• 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 worden getest. 

 

Laat ons er samen het beste van maken! 

Met vriendelijke groeten 

Het feniksteam 

 

Algemene info en veel gestelde vragen vind je op www.info-coronavirus.be  Meer informatie over de 

heropstart van scholen vind je op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/heropstart-lessen-op-school-

informatie-voor-ouders 
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