
Bij de heropstart FASE 2 kwamen nog enkele vragen naar boven die nog niet 
beantwoord waren. Wij bundelen deze hieronder. Gelieve deze door te nemen en 
jullie kinderen (en ook jullie zelf) gerust te stellen. 
 
Eerste schooldag 
Op de eerste schooldag van de heropstart fase 2 wordt er tijd vrijgemaakt om de 
nieuwe maatregelen met de kinderen (nogmaals) te bespreken. 
 
Plaats van de boekentassen 
De boekentassen van het eerste leerjaar en de kleuters mogen aan hun klasraam 
geplaatst worden. De boekentassen van de andere leerjaren worden tegen de 
afsluiting in hun speelzone onder het afdak geplaatst. 
Het éénrichtingsverkeer wordt gedurende de hele schooldag door iedereen 
toegepast. 
 
Van 4 dagen naar 2 dagen 
Onze kapoenen van het eerste en tweede leerjaar mogen bij de heropstart fase 2 
geen vier dagen meer komen maar 2 dagen. Zij hebben in heropstart fase 1 kunnen 
genieten van de maximale onderwijstijd, nl. 4 volle dagen per week. We zijn blij dat 
we hun dit reeds hebben kunnen bieden.  
Bij de  heropstart fase 2 hebben we de mogelijkheid gekregen om alle kinderen te 
verwelkomen. Om dit organisatorisch en veilig te laten verlopen, hebben we dit 
moeten terugschroeven naar 2 dagen. Op deze manier kunnen we vanaf 8 juni 2020 
ELK kind van het eerste tot en met het zesde leerjaar dezelfde onderwijskansen 
bieden. 
 
Ophalen en afzetten van de kinderen 
Tussen 7u en 8u kunnen de  kleuters begeleid worden naar het opvanglokaal (kleine 
refter) volgens de uitgestippelde route (zie witte pijlen). Vanaf 8u ’s ochtends komen 
alle kinderen alleen de school binnen. De leerkrachten tonen hun de juiste weg. 
De leerlingen van het 5de , 6de leerjaar verlaten als eerste om 14u55 zelfstandig de 
school. De ouders van de andere kinderen wachten buiten op de wachtstippen om 
15u of om 15u15 naargelang het afhaalmoment van jouw kind. We vragen aan de 
ouders om een mondmasker te dragen. Het leerkrachtenteam begeleidt de kinderen 
tot aan de schoolpoort, dit op het afgesproken uur. Lukt het niet om op dat moment 
jouw kind af te halen, dan kan je vanaf 16u je kind zelf komen halen in de opvang.  
De kinderen van de opvang spelen buiten op de speelplaats en zien hun ouders 
toekomen. Deze ouders wachten aan de rode lijn. De zone tussen de schoolpoort en 
de speelplaats is in 2 verdeeld door een scheidingswand. Deze zone kan alleen dan 
betreden worden door de ouders. 
Om dit alles vlot te laten verlopen, is het goed dat jullie het uur van ophalen dagelijks 
met jullie kapoen bespreken. 
Wie met de fiets komt, zet zijn of haar fiets in de fietsenstalling. Je volgt hiervoor de 
pijlen op de grond. 
Kinderen die naar huis gaan eten, vertrekken om 12u00 en komen om 13u00 terug. 
 
Maatregelen 
De social distancing tussen de leerlingen hoeft niet meer. Tussen kinderen van het 
lager en leerkrachten behouden we deze afstand wel. 



Kinderen die tot de risicogroep behoren en thuis blijven, worden door hun juf of 
meester gecontacteerd. 
 
Wie graag zijn eigen handgel meebrengt, mag dit. Je bewaart dit in jouw boekentas.  
 
Noodopvang 
De voor- en naschoolse noodopvang is betalend, net zoals voor de coronatijd. Op 
woensdagnamiddag bieden wij geen opvang. We hebben ons personeel op dat 
moment nodig om de school een grondige schoonmaakbeurt te geven. Onze 
excuses voor het ongemak. 
 
Zonnecrème 
Bij deze warme temperaturen vragen we om jouw kind van thuis uit al in te smeren. 
Gelieve ook zonnecrème (genaamtekend) mee te geven aan jouw kind. Zij kunnen 
zichzelf overdag onder begeleiding insmeren. 
 
Bij vragen of opmerkingen mag je steeds contact opnemen met de directie. 
0494/30 41 76 of directie@vbsdestip.be 
 
Met vriendelijke groeten 
Claudia Parewijck 
Directie VBS De Stip 
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