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          Heropstartplan 4/6 :  
 

To do:  

1. Filip plan mailen en het materiaal (die nog niet geleverd is) nagaan.  

2. Ann F. het plan doorsturen op vrijdag. 29/5 
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Concrete situatie Feniks:  

Besluiten na het eerste bezoek van de preventieadviseur:  

 

 

Onderbouw 
K0/K1 K2/K3 
 

34 KO 
48 K1 
39 K2 
44 K3 
8 en 1/5 kleuterjuffen, 1 turnjuf en 1 
zorgleerkracht  -1/2 coronaverlof (8u niet 
vervangen 1/5 aangevuld ),  ½ risico thuis (niet 
vervangen),  1 kinderverzorgster (bellen muze en 
piramide, de tovertuin: els is bang / 4 scholen ) 

Totaal:  165 lln 
 

Middenbouw 123 
 

48 eerstes 
38 tweedes 
36 derdes  
6 nestleiders, 1 turnleerkracht  (stadspoort ) en 1 
zorgleerkracht  
 

Totaal:  122 lln  
 
 

Bovenbouw 456  
 

38 Vierdes  
34 Vijfdes   
34 zesdes  
5 nestleiders, 1 turnleerkracht  en 1 
zorgleerkracht 

Totaal:  106 lln  
 
 

Totaal: 393 
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Onderwijs - kinderen: 
• Drie ingangen (zaal 29 - zaal 11 -  tuin) van 8u tot 9U 

• Drie uitgangen (zaal 29 - zaal 11 - tuin)van 15. 25 u tot 15.40 u  

• Extra quarantaine uitgang en voor externen (werkmannen,…)  (poort 11) 

• Quarantaine lokaal (brugfig bureau) = voor kinderen die ziek worden en moeten afgehaald 

worden (telefoon om naar ouders te bellen is aanwezig en ouders kunnen ze ophalen aan 

poort 11)  

• De islamklas (BB) en het nestkastje (MB) wordt voor noodopvang gebruikt.  

• Deuren blijven zoveel mogelijk open zodat niemand aan de klinken moet komen.  

 

Maatregelen: 

• Social distancing blijft essentieel tussen leerlingen (lager) en leraar, tussen leraren onderling 

en tussen leraren en ouders: belangrijk bij het binnen- en buitengaan van de school en op 

andere plaatsen waar groepsvorming kan optreden (bv. sanitaire blokken). 

• Handhygiëne blijft heel belangrijk voor leerlingen en personeel: We wassen onze handen bij 

het binnen komen op school, na het toiletbezoek, na de speeltijd, voor het eten, na het 

hoesten of niezen, … groene doekjes om te drogen en dan in de restvuilbak.  

• Zieke kinderen blijven thuis. 

• Wie ziek wordt op school wordt in quarantaine gezet en gaat naar huis. 

• Er worden verschillende poetsmomenten voorzien, onze planning van de lokalen, dagen van 

gebruik  worden doorgegeven. (opnieuw afspreken met Chantal ). Er zijn nog steeds COVID 

boxen onderweg met reinigingsmateriaal voor in de nesten nu hebben we er vijf, nu gaan we 

naar totaal 19 lokalen graag nog 14 stuks (er is reeds een nabestelling gedaan maar dat zal 

zeker nog te weinig zijn. 

 

• onthaal ouders en kinderen: 

o ga thuis samen eerst nog eens naar het toilet.  

o mondmasker verplicht voor collega s, ouders bij het onthaal  

o beperkte toegang: ouders slechts tot aan de poort en de tuin tot aan de gele lijn bij 

het afhalen. 

• Ontvangst kinderen:  

 

OB  tussen 8 en 8.30 en gaan rechtsreeks naar hun nest.  

poort 29 kanaries, kookaburra’s, mezen, uilen 

poort 11 / 

groen hekken zwaluwen, raven, mussen en pinguïns   

 

MB en BB      

  ma din don vrij 

Poort 29 ijsvogels   9.00 9.00 9.00 9.00 

Valken  8.40 8.40 8.40 8.40 

Kiekendieven  8.20 8.20 8.20 8.20 

Meeuwen  8.20 8.20 8.20 8.20 

kiwi s  8.40 8.40 8.40 8.40 

Gieren  9.00 9.00 9.00 9.00 

Poort 11 Kraaien  8.40 8.40 8.40 8.40 

Nachtegalen  9.00 9.00 9.00 9.00 
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Kolibries   8.20 8.20 8.20 8.20 

Toekans  8.20 8.20 8.20 8.20 

Papegaaiduikers 8.40 8.40 8.40 8.40 

 

o Op elke locatie is een wasplaats aanwezig om handen te wassen. (wachten nog op 

een waterbidon voor in zaal 11, groenpapier en zeep is al aanwezig) 

o OB rechtstreeks naar het nest, MB en BB verzamelen ,Voldoende ruimte + aanduiden 

met banken: aanpassen kleuter en lager pad.  

o MB en BB We gaan samen naar boven in een rij met 1, 5 meter afstand, we nemen 

de leuning zo weinig mogelijk vast.  niemand loopt op zijn eentje rond op school, aan 

de rechterkant van de trap.  

• Eenrichtingverkeer op school: zaal, trap, gang, toiletten, … volg de signalisatie  

• Nestinrichting en maatregelen: 

Per nest OB:  

o Vooropvang gebeurd door de STIBO buiten of overdekte. 

o Om 8.20 komen de kinderen van de noodopvang naar het nest.   

o De andere kinderen mogen tussen 8u en 8.30 naar schoolkomen via de poort die we 

hen hebben aangewezen en gaan rechtstreeks naar hun nest.  

o De speeltijden op de verschillende momenten en op verschillende speelplaatsen en 

in de tuin (zie rooster verder). 

o Per nest een nestleider, een extra begeleider graag per twee OB nesten en STIBO 

begeleiders (enkel op ma, din en woe na 10u) voor noodgevallen, toiletbezoeken, …  

o Continue verluchting in het nest, gangen, zaal, …   

o Buiten les geven wordt toegestaan mits vooraf afstemmen en afspreken (hou 

rekening met de speeltijden van de andere bubbels)    

o Eten zal tijdelijk in de nesten gebeuren.  

o Slapertjes: probleem met 8 bubbels?  Eventuele oplossing: Zwaluwen: atelier, 

kanaries en mussen: teamkamer, mezen: snoezelruimte  

o Toiletten in de overdekte (per één zolang de tussenschotten er niet zijn.)  

o Ophalen opnieuw langs dezelfde poort, tussen 15u25 en 15u40. 

o Avondopvang gebeurd door de STIBO begeleiders.  

o Elke avond worden de lokalen gepoetst.  

Per nest  MB en BB:  

o Vooropvang op de kleine speelplaats  

o Tussen leraar en leerling moet nog steeds 1,5 m afstand zitten bij het lesgeven. 

o Alle spullen uit de banken halen, meegeven naar huis 

o Schrijfgerief leggen we per kind op de bank, we reinigen het iedere keer na gebruik.   

o Al de banken en materialen uit het nest en in de gang kunnen in de lege nesten 

terecht . Alle deze lokalen zullen afgesloten worden + markering op de deur. 

o De kinderen hebben een vaste plaats in het nest.  

o  Nestleiders zijn verplicht om een mondmasker te dragen als ze zich tussen 

leerlingen door bewegen en bij elk contact met volwassenen. Plexiglas en faceshields 

gebruiken bij lesgeven vooraan in de klas blijft mogelijk. Leerlingen hoeven geen 

mondmasker te dragen. 

o Continue verluchting in nest, gang, zalen,...   

o Computer klassen uitgesloten (teveel reinigen).   
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o Na elk lesmoment worden de banken, stoelen en het schrijfgerief gereinigd door de 

lkr. en het poetspersoneel.   

o Per nest  zal er een reinigings-kit staan: spuitje, handengel, servieten, (lukt voorlopig 

niet, spuitjes zelf gaan kopen?, wie? Rekening afgeven in het secretariaat. )   

o Buiten les geven wordt toegestaan mits vooraf afstemmen en afspreken (hou 

rekening met de speeltijden van de andere bubbels)   

o Toiletten MB: overdekte, BB: zwembad 

 

• Speeltijd: alternerend (ook afstemmen met de noodopvang bubbels) elk 10 MIN toilet en 10 

min spelen = 20 min .  de vrijwillige sportmensen en de sportstudenten sporten met de 

kinderen.  

• Toiletten:  

o OB: 1 kind per keer, er komen tussenschotten bij de wastafel. Begeleiding van de 

nestleider. (nog steeds niet) en dan mogen we met twee kinderen naar het toilet.) 

o MB: 1 kind/meisjes – 1 kind/jongens   per keer, er komen tussenschotten bij de 

wastafel (nog steeds niet) en dan mogen we met twee kinderen naar het toilet.) 

Begeleiding van de nestleider. Doorspoelen met het deksel dicht  

o BB 1 kind/ meisjes – 1 kind/jongens per keer, er komen tussenschotten bij de 

wastafels (nog steeds niet) en dan mogen we met twee kinderen naar het toilet.) 

Ook eenrichtingsverkeer in het zwembad, volg de pijlen. Begeleiding van de 

nestleider.  Doorspoelen met het deksel dicht.   

• Middagmaal: 

o Bij eventueel refter gebruik: ook alternerend, in groepjes max 14, daarna alles 

poetsen, dan pas de volgende groep, … te omslachtig, DUS: halve dagen en bij een 

volle dag eten we zoveel mogelijk thuis of in het nest: lunchpakket mee + in 

boekentas laten zitten 

• einde schooltijd: 

o alle kinderen worden  opgehaald waar ze zijn binnen gekomen.  

o Alle kinderen zitten klaar op de banken per bubbel met hun boekentas en jas.  

o We gaan op verschillende tijden naar huis. Ouders blijven buiten aan de poort staan 

en /of verlaten zo vlug mogelijk de tuin. Extra personen bij het afhalen voorzien. 

 

OB  tussen 15.20 en 15.40   

poort 29 kanaries, kookaburra’s, mezen, uilen 

poort 11 / 

groen hekken zwaluwen, raven, mussen en pinguïns   

 

MB en BB 

  ma din don vrij 

Poort 29 ijsvogels   12.00 12.00 12.00 12.00 

Valken  11.45 11.45 11.45 11.45 

Kiekendieven  11.30  11.30 11.30 11.30 

Meeuwen  14.45 14.45 14.45 14.45 

kiwi s  15.10 15.10 15.10 15.10 

Gieren  15.25 15.25 15.25 15.25 

Poort 11 Kraaien  11.45 11.45 11.45 11.45 

Nachtegalen  12.00 12.00 12.00 12.00 
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Kolibries   11.30 11.30 11.30 11.30 

Toekans  14.55 14.55 14.55 14.55 

Papegaaiduikers 15.10 15.10 15.10 15.10 

Groen hekken 

 

 

 

Extra richtlijnen collega’s: 

• Collega s komen binnen en gaan buiten langs de gewone weg.  

• Social distancing blijft ook voor ons gehandhaafd  

• Handhygiëne:  We wassen onze handen bij het binnen komen op school, na het toiletbezoek, 

na de speeltijd, voor het eten, na het hoesten of niezen, … groene doekjes om te drogen en 

dan in de vuilbak.  

• Zieke collega s blijven thuis. 

• Bij het op- en afhalen van de kinderen dragen we een mondmasker 

• Nestleiders zijn verplicht om een mondmasker te dragen als ze zich tussen leerlingen door 

bewegen en bij elk contact met volwassenen. Plexiglas en faceshields gebruiken bij lesgeven 

vooraan in de klas blijft mogelijk. Leerlingen hoeven geen mondmasker te dragen. 

• EHBO: we hebben drie digitale thermometers: een sec, een quarantaine lokaal en een in de 

STIBO. Handschoenen en mondmaskers gebruiken voor de hulpverleners! 

• Gebruik kopieertoestel = handen ontsmetten (ontsmetting in sec) 

• Gebruik telefoon beperken.  

• We eten in de Teamkamer of in de tuin 

• We vergaderen in de tuin  

• De koffie vinden we in de overdekte (centrale plek).   

• Elke dag WISA invullen, elke dag eetmaal lijst invullen voor Marleen sec (facturatie) 

Noodopvang: 
• Enkel  nog voor MB en BB  

• Ingang vanaf nu ook via Acaciastraat 29 tussen 8 en 9.00u niet later. De pijlen volgen naar 

het juiste lokalen.  

• Uitgang via groen hekken Bevrijdingslaan.   

• Extra quarantaine uitgang en voor externen (werkmannen,…)  (poort 11) 

• Quarantaine lokaal (brugfig bureau) = voor kinderen die ziek worden en moeten afgehaald 

worden (telefoon om naar ouders te bellen en ouders kunnen ze ophalen aan poort 11)  

• Bubbels op de feniks: 

OB Bubbels Waar en wie  Extra s  

Zwaluwenbubbel K0K1 zwaluwennest met Bronwen, op woe Sara  Margot 
(19/6)  
En 
? 

Ravenbubbel K2K3 ravennest  met Claudine  

Mussenbubbel K0K1 mussennest met Sofie Els ?  
en 
 

Pinguïnbubbel K2K3 pinguïnnest met Katrien 

Kanariebubbel K0K1 Kanarienest met Fee  ?Carine  
En  
 

Kookaburrabubbel  K2K3 Kookaburranest met Delphine  
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Mezenbubbel K0K1 Mezennest met Kimberley  Jutta 

Uilenbubbel K2K3 Uilennest met ellen ½: (don/vrij) Sara op 
maandag en dinsdag , Ineke 1/5 
(woensdag) en ?   

 

 

 

MB Bubbels  Extra  

Eerstes en 
tweedes  

• ijsvogelnest: Margot 

• kolibrienest: Lars 

• Valkennest: Dries/Eden  

• Kiekendievennest: Sofie/Britt  

• Nachtegalennest: Joachim  

• Kraaiennest: Yves    

• Marion  

• Ingrid  

• Ergo 
student?  

 

Derdes • kolibrienest: Lars 

• Valkennest: Dries/Eden 

• Kiekendievennest: Sofie/Britt  

• Nachtegalennest: Joachim  

• Kraaiennest: Yves    

• Marion  

• Ergo 
student 

Noodopvang  Nestkastje  • Een van de 
extra ‘s  

 

BB Bubbels Waar en wie  Extra  

Vierdes en 
vijfdes  

• BIB: Lore  

• Toekans: Marco 

• Gieren: jonathan 

• Kiwi s: Liesbeth en Goedele  

• Meeuwen: Sofie  

• Magaly 
(8u) 

• Ergo 
student 

Zesdes   • Meeuwennest: Sofie  

• Bib: Goedele  

• Gieren Jonathan  

• Marco  

• Magaly 
(8u) 

• Ergo 
student  

Noodopvang   Islamklas  Een van de 
extra s  

 

Maatregelen: 

• Social distancing blijft overal gehandhaafd  

• Handhygiëne:  We wassen onze handen bij het binnen komen op school, na het toiletbezoek, 

na de speeltijd, voor het eten, na het hoesten of niezen, … groene doekjes om te drogen en 

dan in de vuilbak.  

• Er worden verschillende poetsmomenten voorzien, onze planning van de lokalen, dagen van 

gebruik  worden doorgegeven.  

• onthaal ouders en kinderen: 

o mondmasker verplicht voor collega s, ouders bij het onthaal  

o beperkte toegang, ouders slechts tot aan de poort 

• Eenrichtingverkeer op school: zaal, trap, gang… volg de pijlen   

• Speeltijd: alternerend (ook afstemmen met onderwijs).   
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 Grote speelplaats  Kleine speelplaats  Tuin  

zwaluwen  x  

Raven   x  

Mussen   x  

Pinguins   x  

Kananries  x   

Kookaburra s  x   

Mezen  x   

Uilen  x   

 

 Grote speelplaats  Kleine speelplaats  Tuin  

Kraaien   x  

Nachtegalen   x  

Kolibries   x  

Kiekendieven  x   

Valken  x   

Ijsvogels  x   

Noodopvang    x 

 

 

 Grote speelplaats  Kleine speelplaats  Tuin  

Meeuwen  x   

Kiwi ‘s  x   

Gieren  x   

Toekans   x  

Papegaaiduikers   x  

Noodopvang    x 

   

Wat hebben we nodig om dit goed en veilig te kunnen organiseren: 
In de Onderbouw: om lessen op school te verzorgen, contact maken met kinderen en ouders 

- 8 x OB Bubbellokalen: OK 

- Slaapruimte slapertjes ? 4X bubbels niet haalbaar te weinig personeel.  

- 8 nestleider en liefst 4 extra ‘s: per twee nesten. (???) en sportstudent voor tijdens de 

speeltijd 

- Voor-, na- en middagopvang: STIBO  

- Verschillende Speelplaatsen en tuin: rooster met verschillende speelmomenten.   

- Toiletten   

 

In de Middenbouw: om lessen op school te geven, Pre-teaching activiteiten te voorzien voor de 

thuisblijvers en de kinderen in de noodopvang begeleiden, kwetsbare en moeilijk lerende kinderen 

op te volgen, contact te kunnen houden met alle kinderen en  ouders:  

• 7 lokalen  nodig  

• 6 nestleiders, 1 zorgleerkracht, een ergo studente , BBO, ? en sportmedewerker  

• Verschillende Speelplaatsen en tuin 

• Overdekte - Toiletten 
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In de Bovenbouw om lessen op school te geven, Pre-teaching activiteiten te voorzien voor de 

thuisblijvers, kwetsbare en moeilijk lerende kinderen op te volgen contact te kunnen houden met 

alle kinderen en  ouders:  

• 6 klaslokalen nodig 

• 5 nestleiders, 1 zorgleerkracht, een ergo studente, BBO, ?  en sportmedewerker  

• Verschillende peelplaatsen en tuin 

• Zwembad toiletten   

Plan van aanpak Feniks  
Feniks wil op pedagogisch vlak zo nauw mogelijk aansluiten bij de richtlijnen van de 

preventieadviseur, van OVSG en uiteraard bij de jenaplanvisie. Veel richtlijnen hebben een 

jaarklassenbenadering, wat in onze schoolcultuur niet zomaar te kopiëren valt. Dit wordt voor ons, 

onze kinderen en onze ouders een grote uitdaging. 

We volgen de vooropgestelde volgorde van prioriteit van OVSG.  

De keuzes hieronder hebben te maken met vooral organisatorische redenen: 

OB Bubbels Wanneer: 

Zwaluwenbubbel Elke dag vanaf 8 juni  

Ravenbubbel Elke dag vanaf 4 juni  

Mussenbubbel Elke dag vanaf 8 juni 

Pinguïnbubbel Elke dag vanaf 4 juni 

Kanariebubbel  Elke dag vanaf 8 juni 

Kookaburrabubbel   Elke dag vanaf 4 juni 

Mezenbubbel  Elke dag vanaf 8 juni 

Uilenbubbel  Elke dag vanaf 4 juni 

Totaal  165 

 

MB Bubbels Wanneer: 

Eerstes en Tweedes maandagmorgen en vrijdagmorgen 86 

Derdes  Dinsdagvoormiddag en donderdagvoormiddag  36 

Noodopvang  Elke dag   

 

BB Bubbel: Wanneer: 

Vierdes en Vijfdes Dinsdag en donderdag 72 

Zesdes   Maandag en Vrijdag  34 

Noodopvang  Elke dag   

 

Totaal per dag  

maandag 165 86 34 285 

Dinsdag  165 36 72 273 

Woensdag  165    

donderdag 165 36 72 273 

Vrijdag  165 86 34 285 

 

- Als we alle nesten samen laten komen zijn we met teveel: ons sanitair en speelplaatsen 

kunnen dit niet aan. We zitten nu aan elke dag aan ongeveer 285 kinderen. Daarom ook de 

combinaties.   
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- Voor de onderbouw gaan we eerst een test doen op donderdag 4 juni  en vrijdag 5 juni met 

K2K3, we kunnen voldoende aandacht geven aan de kinderen en hen de routine leren. De 

maandag 8 juni komen dan de K0K1 kinderen en de lagere school kinderen erbij.    

- Derdes en zesdes komen los van het nest: ze zijn onze kinderen die afscheid nemen van het 

nest, we willen hen nog een intens speciaal moment bezorgen.   

- Eerstes en tweedes, vierdes en vijfdes blijven volgend jaar blijven ze bij ons, die nemen we 

samen.  

- Enkel de bovenbouwers komen volle dagen, de andere jaren halve dagen: de hele dag aan 

een tafel zitten vinden we echt te lang. Er is een korte pauze voorzien en we voorzien  

tussendoortjes.   

- Op woensdag komen er geen MB en BB  kinderen op school voor les, wel voor noodopvang, 

we kiezen ervoor om op woensdag alles te evalueren, willen we een stroomlijn in de aanpak 

door de verschillende leerkrachten proberen garanderen (we moeten absoluut kunnen 

afstemmen en bijsturen over de vier rollen die zij moeten waarmaken: organisatie 

noodopvang, afstandsleren en fysiek aanwezig leren, contact houden met kinderen en 

ouders) … maar ook tijd geven om nog steeds contact te blijven houden met de kinderen en 

de ouders…   om de draagkracht team te bewaken doen we dan bij voorkeur digitale 

teammeetings, digitale oudercontacten, … 

- Bij de eerste lessen en contactmomenten blijven we ons eerst en vooral focussen op 

welbevinden en verbinding en vervolgens op essentiële leerstof, beseffende dat het grootste 

brok nieuwe leerstof eigenlijk werd aangeboden voordat de coronacrisis uitbrak.  

- De schoonmaakploeg zal onder de middag de klaslokalen grondig ontsmetten.  

- Na de eerste dagen gaan we evalueren en eventueel bijsturen.  

Overzicht hoe het er zal uitzien:  
Onderbouw  

• Alle kleuters:  
Vanaf 8 juni aanwezig.  
 
Middenbouw:  

• Eerstes en tweedes: vanaf 8 juni  
Maandag  (halve dag) en vrijdag (halve dag) in hun nest en de andere dagen aftandsleren .  

• Derdes: vanaf 9 juni  
Dinsdag (halve dag) en donderdag (halve dag)  Alle andere afstandsleren   
 
Bovenbouw: 

• Vierdes en vijfdes: vanaf 9 juni  
Dinsdag  en donderdag  alle andere dagen afstandsleren    

• Zesdes: vanaf 8 juni  
maandag  en vrijdag op school en de andere dagen afstandsleren.  

Bezorgdheden  
- Grote bezorgdheid over sanitair en gebrek aan lavabo’s (we bestellen daarvoor allerlei uit de 

FM-coronalijst nog steeds niet aangekomen) 

- Grote bezorgdheid over de schoonmaak (graag opvolging of dit grondig gebeurt) dit liep tot 

nu toe perfect, maar er komen toch heel wat nesten bij!  
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- Grote bezorgdheid over verplicht karakter aanwezigheid op school (Kunnen wij ouders 

verplichten hun kinderen te sturen als ze bang zijn? we  hopen  hier menselijk mee  om te 

gaan) we hebben alvast ondersteuning van ons brugfiguur en het CLB.  

- Grote bezorgdheid over het lerarentekort. In dit scenario mag geen enkel teamlid ziek 

worden … hun draagkracht wordt nu al overschreden …  

• Onderbouw: Manuella: operatie en vervanging, Ellen: neemt ½ corona verlof 

en geen vervanging voor 8u en Christel: ½  risicopatiënt en niet vervangen.  

• Middenbouw: voltallig  

• Bovenbouw: voltallig  

- Grote bezorgdheid over de permanentie van het secretariaat Sabine is nog steeds afwezig 

risico patiënt, Marleen twee halve dagen en om de twee weken op woensdag. Extra VDAB 

stagiaire vanaf volgende week woensdag.  

- Wat met laatkomers?  

- Het ophaal en afhaalmoment: spitsmoment.  

 

Communicatie  

Collega’s: school en STIBO  
- Sinds 4 mei worden alle collega ‘s persoonlijk per dag dat ze aanwezig zijn voor de noodopvang 

meegenomen in alle plannen. We hebben een tafel in de acaciazaal geïnstalleerd waar iedereen 
alles kan doornemen.   

- We hebben met de nestleiders elke dag een korte briefing in de tuin: 7.50 en om 15.45, als het 
mogelijk is sluit de STIBO aan, zo niet gaan we hen briefen: Praktische zaken, verloop binnen de 
school, … er voor zorgen dat het helder blijft voor alle collega ‘s.    

 

Kinderen:  

• Virtuele tour maken en nog eens posten, kinderen kunnen zich voorbereiden.   

• Ook al eens iets posten van juf of meester met mondmasker.  

• Aandacht  hebben voor het sociaal-emotionele en psychische welzijn  

• eerst verbinding dan pas leerstof: werken via altijd al via het jaarplan, 
 

Ouders: 
We gebruiken de modelbrief van het draaiboek van Vlaams onderwijs.  

• Wie   

• Wat: onthaal, tijd, speeltijd, hygiëne, toilet, eenrichtingsverkeer, fiets, 

• Waar: in en uit  

• Wanneer  

• Waarom? 

• lunchpakket mee + in boekentas laten zitten 
 

To do’s:  
• plan doorsturen  

• Materialen nog eens bevragen  

• Communicatie: via website, link op FB en ail naar MB en BB kinderen.  
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- Communicatie ouders: algemene mail over de plannen: vrij 29 mei 2020 ( waarom, 
opvang vervalt, het einde, …)  een mail per nest woensdag morgen   

- Communicatie kinderen:  woensdagmorgen op de website: schoolchallenges   
- Tijdig evalueren  
- Het einde van het schooljaar nog eens samen herbekijken en knopen doorhakken ivm 

portret, proclamatie, afscheid, …   
- in kaart blijven brengen: wie bang is en niet wil komen (brugfiguur, collega s en CLB 

inzetten),… , . 
 

 


