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DRAAIBOEK 

voor ouders - 

heropstart van de school 
 

De coronacrisis plaatst iedereen voor enorme uitdagingen…voor jullie als ouder, als gezin 

maar ook voor ons als school. 

 

Het begon met de plotse schorsing van de lessen op school. Na de paasvakantie zijn we 

begonnen met het ‘preteachen’ van nieuwe leerstof op afstand. Onze digitale kennis werd 

verbreed.  

 

Nu staan we voor de deur van de heropstart voor het eerste – tweede en zesde leerjaar. 

In dit draaiboek beschrijven we in detail hoe we deze heropstart organiseren. 

 

Indien je nog vragen hebt, mag je steeds contact opnemen met de directie Claudia 

Parewijck.  

directie@vbsdestip.be 

0494/304176 

 

“ En dan slaan de leerkrachten de handen weer ineen. 

Worden de mouwen nogmaals opgestroopt en ligt er in no time weer een aangepast 

onderwijsplan. 

Voor een nooit eerder meegemaakte situatie. 

Dat zijn vakmensen… 

  Dat is veerkracht… 

Wij, het Stipteam zijn er klaar voor!” 

 

 

 

mailto:directie@vbsdestip.be


 

INHOUDSTAFEL 

1. Heropstart voor leerlingen van 1 – 2 – 6 de lj 

2. Digitaal onderwijs voor leerlingen van 3 – 4 – 5de lj 

3. Digitaal onderwijs voor kleuters 

4. Noodopvang 

5. Communicatie naar leerlingen 

6. Algemene uitgangspunten en organisatie 

7. Contactgegevens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Heropstart voor leerlingen van 1 – 2 – 6de lj 

 

Als school geven we naast hygiëne prioriteit aan het lesgeven, vandaar onze keuze om 

maximaal in te zetten op de leerjaren die naar school mogen komen. Dit betekent voor het 

eerste en tweede leerjaar 4 volle dagen en voor het zesde leerjaar 2 volle dagen. 

 

Voor het eerste – tweede leerjaar 

Het eerste en tweede leerjaar krijgt les op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag dit van 

8u30 tot 15u00. Woensdag is er geen les en blijven de kinderen thuis. Deze klasgroepen 

worden verdeeld waardoor de leerlingen met een maximum van 14 kinderen in een lokaal les 

krijgen. 

Aan de ouders vragen we om hun kind zo laat als mogelijk (maar toch op tijd - tussen 8u - 

8u30) af te zetten en zo vroeg als mogelijk af te halen (niet vroeger dan 15u - tussen 15u - 

15u30).  

Deze leerlingen verwachten wij op vrijdag 15 mei 2020 om 8u30 voor hun eerste schooldag. 

 

Voor het zesde leerjaar 

Het zesde leerjaar krijgt les op maandag en donderdag, dit van 8u30 tot 15u00. 

Onze zesdejaars krijgen taken mee naar huis voor dinsdag, woensdag en vrijdag. Deze 

klasgroepen worden verdeeld waardoor de leerlingen met een maximum van 14 kinderen in 

een lokaal les krijgen. 

Aan de ouders vragen we om hun kind van het 6de leerjaar alleen naar school / naar huis te 

laten gaan of een plaats af te spreken (niet aan de schoolpoort maar bv aan de kerk), dit om 

de stroom aan de schoolpoort te beperken.  

Deze leerlingen verwachten wij op maandag 18 mei 2020 om 8u30 voor hun eerste 

schooldag. 

Het dagverloop voor 1 – 2 – 6de de leerjaar 

Bij het binnenkomen van de school worden de handen gewassen (in opvang of aan de 

schoolpoort). We vragen aan de ouders om hiervoor dagelijks een propere sponshanddoek 

mee te geven. Dagelijks voor het vertrek naar school wordt thuis de lichaamstemperatuur 

gemeten. Wanneer dit boven 37.5°C mogen de kinderen niet naar school. Als de kinderen op 

school koorts krijgen of andere ziekteverschijnselen verwittigen wij de ouders telefonisch. 

7u00 –  8u00: Noodopvang 

8u00 – 8u30: Speelplaats  

8u30 – 8u45: Binnen gaan, handen wassen, boekentas leegmaken,…   

8u45 – 10u00: Lessen 

10u00 – 10u15: Handen wassen, koekje, fruitje eten, drinken, handen wassen, buiten gaan  

10u15 – 10u45: Speeltijd  

10u45 – 11u00: Binnen gaan, handen wassen 

11u00 – 12u00: Lessen  

12u00 – 12u30: Handen wassen, middagmaal eten, handen wassen en buiten gaan  

12u30 – 13u30: Speeltijd  

13u30 – 13u45: Handen wassen, drinken,…  

13u45 – 14u45: Lessen  

14u45 – 15u00: Boekentas maken, handen wassen,…  

15u00 – 15u30: Leerlingen gaan naar huis = einde van de schooldag. 

Ouders van 1ste en 2de leerjaar komen hun kinderen om 15u00 afhalen. De kinderen van het 

6de leerjaar gaan alleen naar huis. 15u00 is het einduur van de lessen. Op deze manier 



hebben de leerkrachten de mogelijkheid om alle lokalen te reinigen en alles klaar te maken 

voor de volgende dag.  

Vanaf 15u30: Onder bepaalde voorwaarden kunnen leerlingen naar de noodopvang. (zie 

verdere uitleg noodopvang) 

 

2. Digitaal onderwijs voor leerlingen van 3 – 4 – 5de leerjaar 

Aangezien de leerlingen van het eerste – tweede en zesde leerjaar in groepen van maximum 

14 leerlingen les krijgen, hebben wij onze leerkrachten van 3 – 4 – 5de leerjaar moeten 

inschakelen. Toch willen we onze leerlingen van 3 – 4 – 5de lj ook niet in de kou laten staan, 

de manier waarop we digitaal afstandsonderwijs geboden hebben, blijft doorlopen.  

Onze leerlingen van het 3 – 4 – 5de leerjaar krijgen een weekschema met daarin per dag de 

taken en instructiefilmpjes. (= dezelfde werking als voordien) 

Er zijn ook nog 2 zoommomenten voorzien op volgende dagen: 

3AB – maandag om 17u00 en woensdag om 11u00 

4A – dinsdag om 14u00 en donderdag om 11u00 

4B – dinsdag om 11u00 en donderdag om 14u00 

5A – maandag om 13u00 en woensdag om 10u00  

5B – maandag om 14u00 en woensdag om 10u00 

 

3. Digitaal onderwijs voor kleuters 

Aangezien de leerlingen van het eerste – tweede en zesde leerjaar in groepen van maximum 

14 leerlingen les krijgen, hebben wij onze kleuterleidsters moeten inschakelen. Toch willen 

we onze kleuters ook niet in de kou laten staan, de manier waarop we digitaal 

afstandsonderwijs geboden hebben, blijft doorlopen.  

We sturen de ouders van de kleuters een mail met daarin spelideetjes + organiseren 

wekelijks 2 zoommomenten.  

Er zijn 2 zoommomenten voorzien op volgende dagen: 

1P – maandag om 18u00 en donderdag om 18u00 

1KK – dinsdag om 17u00 en donderdag om 17u00 

2KK  – dinsdag om 17u00 en donderdag om 17u00 

3KK – maandag om 18u00 en donderdag om 18u00 

 

DMA – 1P/1KK – dinsdag om 18u00 en vrijdag om 11u00 

DMA – 2/3KK – maandag om 18u00 en donderdag om 17u00 

 

4. Noodopvang 

Aangezien wij als school de prioriteit leggen bij het lesgeven aan het eerste, tweede en 

zesde leerjaar, zijn wij genoodzaakt zeer streng toe te zien op onze noodopvang. Deze gaat 

door in de hoofd- en in de wijkschool van maandag tot vrijdag van 7u tot 18u (in de 

wijkschool tot 17u30). Op woensdag is er noodopvang van 7u tot 12u30 in de hoofdschool. 

Onze capaciteit voor de noodopvang is zeer beperkt, alsook ons personeel voor toezicht en 

lokalen. 

Wij raden ten stelligste af om kinderen van 3 – 4 – 5de leerjaar en kleuters naar school te 

sturen. We voorzien enkel noodopvang voor de leerlingen wiens ouders geen alternatief 

hebben en voldoen aan volgende voorwaarden: 

- Tewerkgesteld zijn in een cruciale sector 

- Of kinderen uit kwetsbare gezinnen 



- Of beide ouders kunnen niet van thuis uit werken en kunnen ook geen beroep doen op 

andere opvangmogelijkheden (vb familieleden onder 65 jaar, kennissen, buren …), aan 

deze ouders vragen we een attest van hun werkgever. Gelieve dit mee te geven met 

jouw kind. 

Wij weten dat dit voor vele ouders een moeilijke puzzel wordt. Wij hopen op jullie begrip. 

Als blijkt dat wij niet kunnen voldoen aan de voorzorgsmaatregelen in de noodopvang, 

moeten wij als school de veiligheid laten primeren en nog meer voorwaarden opleggen. 

Indien de overheid nieuwe instructies geeft, zullen wij hierover communiceren. 

 

5. Communicatie naar leerlingen 

Voor de heropstart van 15 mei 2020 plannen we een zoommoment met de juf en de kinderen 

om alle afspraken te overlopen. Om uw kind reeds vooraf vertrouwd te maken met deze 

veranderingen en de impact ervan te minimaliseren vragen we zeker aanwezig te zijn op dit 

zoommoment. We maken hiervoor een PowerPoint die jullie nadien kunnen herbekijken met 

de kinderen. Verdere info krijgen jullie via de klasleerkracht. 

 

6. Algemene uitgangspunten en organisatie 

 

De algemene uitgangspunten bestaan uit 5 onderdelen: veiligheid – mensen – leren – 

organiseren – evalueren en attesteren. Deze uitgangspunten linken we met onze organisatie. 

Deel veiligheid 

- De veiligheid is een basisvoorwaarde; zowel de fysieke veiligheid als het mentaal 

welbevinden. 

- We creëren een veilige schoolomgeving. 

- Social distancing 1,5 m wordt visueel voorgesteld voor de kinderen met stickers op 

de grond. 

- Zieke kinderen en zieke leerkrachten blijven thuis. We voorzien een ruimte 

(ziekenboeg) op de hoofd- en de wijkschool om deze op te vangen. 

- Het personeel draagt een mondmasker of een face shield. De kinderen zijn niet 

verplicht een mondmasker te dragen, dit wordt eerder afgeraden.  

- De leerlingen van het eerste, tweede en zesde leerjaar die tot de risicogroep 

behoren, blijven thuis. De arts bepaalt dit. Je hoeft hiervoor geen ziektebriefje binnen 

te brengen. We vragen wel om de school op de hoogte te brengen.  

- Leerkrachten die tot een risicogroep behoren, kunnen op school aanwezig zijn op 

voorwaarde dat social distancing kan gegarandeerd worden. Zoniet werken deze 

leerkrachten van thuis uit. De arts bepaalt dit. 

- In het dagverloop vind je de maatregelen rond de handhygiëne terug. De school 

voorziet in spuitbussen + handgel + keukenrol. Met onze handen niet aan ons gezicht 

komen, is een aandachtspunt hierbij. Geef elke dag een propere sponshanddoek 

mee. Dit wordt enkel gebruikt door jouw kind. 

- Het mentaal welzijn van de leerkrachten en de leerlingen zijn van belang. Heb je 

vragen? Je kan steeds terecht bij het vrij CLB van Aalst, de preventie-adviseur 

meester Koen Motte, de zorgcoördinatoren juf Annelies en juf Veroniek of bij de 

directie Claudia. (zie 7. contactgegevens)  



Deel veiligheid – richtlijnen 

- Elke dag evalueert het veiligheidsteam (bestaande uit zorgco’s, preventie-adviseur, 

beleidsmedewerker en directie) de werking. 

- Er worden geen warme maaltijden voorzien. De kinderen brengen hun eigen 

boterhammen, keukenhanddoek, drankje, koek en fruitje mee naar school. Dit blijft in 

hun boekentas zitten. 

- Stagiaires worden ingeschakeld om toezicht te doen en zorgkinderen te 

ondersteunen. 

- De startdag op 15 mei 2020 voor 1ste – 2de leerjaar start met een onthaal: algemene 

uitleg hygiëne herhalen / groepsverdeling op speelplaats en lokaalaanduiding. Dit is 

ook zo voor het 6de leerjaar die herstarten op maandag 18 mei 2020. 

- De handhygiëne wordt toegepast bij het binnenkomen van de school, de klas, voor 

het eten en na het toiletbezoek, bij het niezen en verlaten van de school. 

- We voorzien een ziekenboeg per vestiging. 

- We stimuleren de leerkrachten om maximaal digitaal te vergaderen. Ook de 

zorggesprekken gaan tot het einde van het schooljaar digitaal door. Jullie krijgen ten 

gepaste tijde hiervoor een mail met daarin de uitnodiging. 

- De kinderen krijgen 1u lichamelijke opvoeding / week. 

- Tijdens de lessen voorzien we tijd voor: het welbevinden van de leerlingen en 

eventuele vragen die opduiken bij kinderen. Jullie als ouder mogen dit ook doorgeven 

aan de klasleerkrachten.  

- De kinderen eten in de klas. Graag ook dagelijks een propere keukenhanddoek 

meegeven zodat ze dit op hun bank kunnen leggen.  

- Er wordt geen studie voorzien. 

- In de toiletten mogen maar het aantal leerlingen binnen volgens het aantal 

wasbekkens. De kinderen wassen nadien hun handen  en drogen hun handen af met 

aparte doekjes. We mogen de handendroger niet gebruiken. We hangen affiches 

omhoog in het toilet om de kinderen hier nogmaals op te wijzen. Na het toiletgebruik 

plaatsen we de bril naar beneden en spoelen we door. 

- De leerlingenstroom zal aangeduid worden met tape op de grond. 

- Bij het betreden en het verlaten van het klaslokaal gaan de leerlingen op hun plaats 

zitten in een bepaalde volgorde zodat ze elkaar zo min mogelijk moeten kruisen. Vb 

van achter naar voor of omgekeerd. 

- Ouders komen ‘s ochtends en om 15u00 tot aan de schoolpoort. Na 16u00 worden 

de ouders tot aan de rode lijn toegelaten. Vanaf 16u00 zitten alle leerlingen samen in 

de opvang en spelen ze buiten. 

- Het secretariaat is via de zijkant (plexiglas) bereikbaar.  

- Alle deuren worden in de ochtend opengezet en blijven tijdens de hele schooldag 

open staan. 

- De klassen worden maximaal verlucht. 

Deel mensen 

- Het welbevinden en psychosociaal welzijn van personeel en leerlingen houden we in 

de gaten. 

- Wanneer je als ouder beslist jouw kind die in het eerste, tweede of zesde leerjaar zit 

niet naar school te laten komen, vragen we dit via mail te melden aan de directie voor 

vrijdag 8 mei 2020. Deze ouders worden gecontacteerd en krijgen de leerstof mee 

naar huis. 

 



Deel leren 

- We hebben de essentiële doelen per leerjaar geselecteerd met focus op wat moeten 

de kinderen kennen/kunnen om naar het volgend leerjaar te kunnen gaan. 

- We organiseren een heropstart met een evenwichtige inzet van het hele schoolteam. 

- De klastitularis bepaalt de lesorganisatie. 

- We voorzien beperkt huiswerk en lessen voor het eerste en tweede leerjaar. 

- We voorzien huiswerk en lessen voor het zesde leerjaar op dinsdag, woensdag en 

vrijdag. De aangepaste trajecten blijven doorlopen en worden opgevolgd door juf 

Julie en juf Annelies. 

Deel organiseren 

- We hebben ervoor gekozen maximaal in te zetten op de toegelaten onderwijstijd: 4 

volle dagen 1 - 2de leerjaar en 2 volle dagen 6de leerjaar. Op woensdag blijft iedereen 

thuis. 

- Geen schooluitstappen, sportdagen, nascholingen, pedagogische studiedagen, eigen 

verlofdagen, klasfoto (Een alternatief voor de klasfoto wordt nog bekeken.), diploma-

uitreiking (Wij bekijken wat mag.) enz 

- Zorggesprekken vinden digitaal plaats tot het einde van het schooljaar. 

- Oudercontacten zullen doorgaan via zoom tenzij de maatregelen versoepeld worden. 

- De ondersteuningsnetwerken nemen contact op met de school en de ouders om te 

bekijken of de ondersteuning verder gezet kan worden. 

 

Deel evalueren en attesteren 

- Wij zorgen voor een faire evaluatie door het houden van een klassenraad. 

- Wij geven dit schooljaar geen paralleltoetsen in het zesde leerjaar. 

- Kinderen die naar school mogen komen, krijgen een eindrapport in juni.  

- We geven alle kinderen hun syntheserapport + een begeleidende brief (uitleg corona) 

mee op het einde van het schooljaar.  

- De opdrachten die in coronatijd thuis gemaakt zijn, worden enkel op het proces 

geëvalueerd. 

 

 

7. Contactgegevens 

Vrij CLB Aalst - Kerlijne De Koster   

kerlijne.dekoster@vclbaalst.be 

0492/73 81 15 

 

Directie - Claudia Parewijck 

directie@vbsdestip.be 

0494/30 41 76 

 

Interne preventie-adviseur - Koen Motte  

koen.motte@vbsdestip.be 

 

Preventie-adviseur scholengroep Dirk Martens - Elke Lambrecht 

elke.lambrecht@scholengroepdirkmartens.be 

 

Beleidsondersteuner - Kurt Devrieze 

kurt.devrieze@vbsdestip.be 
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Zorgcoördinator lager - Annelies Colson 

zorgcolager@vbsdestip.be 

0470/85 28 57 

 

Zorgcoördinator kleuter - Veroniek De Cock    

zorgcokleuter@vbsdestip.be 

0471/05 27 81 

 

Secretariaat - Dominique Vandecatsye 

       dominique.vandecatsye@vbsdestip.be 

053/70 22 14 

 

Indien u nog vragen of opmerkingen heeft, aarzel niet om contact op te nemen. Wij helpen u 

graag verder.  
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