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Datum  
15 mei 2020 

Contactpersoon  
Cathy Vynckier / Sophie Velghe 
0479 99 26 06  / 0474 42 80 31 
 

Positieve proefdag 15/05/2020 
 

 

Beste ouders, begeleiders, … 

Zoals afgesproken laten we jullie weten hoe onze proefdag vandaag verlopen is.  

• Het was heel fijn te merken dat alle kinderen en ouders goed op de hoogte waren van het 
begin- en einduur en dat alle veiligheidsvoorschriften goed werden nageleefd. 

• Alle kinderen van het 6de leerjaar waren vandaag ook effectief aanwezig. 

• In de groepen van het 1ste leerjaar misten we een paar kinderen. We contacteren alle 
gezinnen om na te gaan hoe we ervoor kunnen zorgen dat we ook deze kinderen allemaal 
terug in de klas krijgen. 

• De kinderen en juffen vonden het weerzien heel fijn. 

• Er werd voldoende tijd vrijgemaakt voor kennismaking, bespreking van bezorgheden en 
ervaringen, er ging nog heel wat tijd naar hoe moet je je handen wassen, … 

• Omdat de verschillende groepen niet samen op de speelplaats mogen, werkten we een 
planning uit en konden kinderen op verschillende momenten toch een speelpauze buiten 
krijgen. 

• Met de schoonmaak spreken we nog verder af hoe de toiletten tussendoor een extra 
poetsbeurt kunnen krijgen. 

• We brachten een aantal extra markeringen aan binnen het gebouw, zodat dit voor de 
kinderen van de lagere school uit de noodopvang ook duidelijker is. 

• Momenteel hebben we nog niet alle materialen ter plaatse zoals ze in onze risicoanalyse 
voorzien werden. Zo missen we voornamelijk materiaal om te voldoen aan alle hygiëne-
voorschriften. Vandaag losten we dit zelf nog op door boodschappen te doen, zodat elk kind 
en elke begeleider in de mogelijkheid was handen te wassen, ontsmetten, … We kijken 
ernaar uit dat de beloofde materialen snel aangeleverd worden. 

We vragen nog even extra aandacht voor: 

• Kinderen plaatsen de fietsen niet meer op de speelplaats, wel in de fietsenstalling voor de 
school. Je voorziet als ouder zelf voor een goed slot. 

• Breng je je kind met de wagen, dan zoek je eerst een parkeerplaats en wandel je tot aan de 
poort. Auto’s kunnen niet voor de schoolpoort blijven staan. 

• De kinderen van de lagere school (zowel voor de les als voor de noodopvang) komen alleen 
de school binnen. Begeleiders van onze kleuters dragen een mondmasker. 

Na overleg met onze preventieadviseur en het lokaal bestuur kunnen we maandag verder aan de 
slag zoals we het voorzien hebben. Dit betekent dat de kinderen van het 1ste en het 6de leerjaar 
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volgende week maandag en woensdag op het eerder afgesproken uur naar school komen. Op basis 
van deze dagen kunnen we dan met zekerheid zeggen of de kinderen van het 2de leerjaar vanaf 26 
mei naar school kunnen komen.  

Op vraag van een aantal ouders geven we jullie graag inzage in de huidige organisatie. Op deze 
manier hopen we dat het voor kinderen en ouders nog duidelijker wordt hoe het komt dat onze 
school nog niet voor alle leerjaren open kan gaan. 

We geven zeker mee dat we voor elke beslissing omtrent de noodopvang en de heropstart, de 
richtlijnen van de overheid strikt opvolgen en er voor elke school een gunstig advies moet komen 
van de preventieadviseur en het lokaal bestuur. 

Iedere school is uniek. Vergelijken met een andere school is zeker niet aangewezen. 

Vandaag waren volgende groepen van de lagere school aanwezig: 

- 3 groepen 1ste leerjaar (voormiddag les) 
- 1 groep 6de leerjaar, deels opgesplitst in 2 lokalen (voormiddag les) 
- 3 groepen noodopvang lagere school (voormiddag opvang + pre-teaching, namiddag 

opvang) 

Om dit te realiseren hebben wij al onze leerkrachten van de lagere school nodig. Bij uitval van een 
personeelslid is er geen leerkracht van de lagere school meer beschikbaar en doen we beroep op het 
kleuterteam.  

De leerkrachten van onze school zijn in de namiddag niet vrij. Op deze momenten staan ze in voor de 
pre-teaching en de ondersteuning van de kinderen thuis en worden ze ook ingeschakeld binnen de 
algemene werking van de school. Deze uitzonderlijke situatie brengt heel wat extra taken met zich 
mee, waar we met het volledige team samen voor instaan. Hierdoor kunnen we ook niet overgaan 
tot volle lesdagen. 
De begeleiders naschoolse opvang (Rit, Laïla en Ebru) ondersteunen voor de namiddag en 
avondopvang. Zij worden elk aan een opvangbubbel gekoppeld, dit volgens de richtlijnen van de 
overheid. 

Binnen de kleuterwerking hebben we momenteel ook 3 noodopvangbubbels. Stibo De Kereltjes 
voorziet in opvang voor schooltijd, onder de middag en na schooltijd. De kleuterjuffen worden per 2 
aan een bubbel gekoppeld en staan in voor de noodopvang met pre-teaching op school, dit zowel in 
de voor- als in de namiddag.  

We benadrukken nog dat we de teleurstelling zeker begrijpen voor kinderen (en hun ouders) uit de 

groepen waar nog geen officiële schooldagen mogelijk zijn en kijken samen met jullie uit naar de 

eerstvolgende veiligheidsraad voor nieuwe richtlijnen hieromtrent. 
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Met vriendelijke groeten 

 

Cathy Vynckier 

Directeur 

Sophie Velghe 

Directeur 
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