
Beste ouders 

Via mail en telefoon hebben wij al heel wat vragen mogen ontvangen. Wij begrijpen jullie 

bezorgdheid. Ook wij zelf staan voor heel wat uitdagingen en krijgen dagelijks nieuwe 

richtlijnen vanuit de overheid. 

Hieronder formuleren we alvast een antwoord op de meest gestelde vragen: 

Mag mijn kind naar de noodopvang? Als jullie als ouders alle opvangmogelijkheden hebben 

bekeken en dit zonder succes èn voldoen aan de voorwaarden, kan je jouw kind naar de 

noodopvang sturen. We zijn momenteel in overleg met het lokaal bestuur. We bekijken welke 

mogelijkheden zij aanbieden. Gelieve ons de nodige tijd te gunnen. 

Mag mijn jarig kind trakteren? Nee, maar we laten deze dag niet ongezien voorbijgaan. We 

zetten onze jarigen in de kijker in de klas maar laten geen traktaties toe wegens de 

maatregelen. 

Hoe voorzien jullie het afzet-en ophaalmoment? Wij zijn vandaag alvast met de 

voorbereidingen gestart. Via pijlen maken wij het éénrichtingsverkeer binnen de school voor 

onze kinderen en buiten voor onze ouders duidelijk. Buiten de school hebben we ook enkele 

witte stippen gezet om aan de ouders duidelijk te maken waar ze kunnen wachten.  

  

 

Welke handcrème koop ik het beste? Wij hebben als school geen voorkeur. Bv: In de 

supermarkt/apotheek vind je degelijke crèmes. 

Mag mijn kind overgaan naar het volgende leerjaar? 

Indien uw kind gedurende het schooljaar geen zorgvragen had, zal deze coronaperiode geen 

invloed hebben bij de overgang naar het volgende leerjaar. Ouders van leerlingen waarbij wij 

ons als school zorgen maken, zullen gecontacteerd worden door de zorgcoördinator.  

 

Hoe worden de klasgroepen van 1ste - 2de en 6de leerjaar verdeeld? 

De klastitularis bepaalt de verdeling, zij kent haar kapoenen tenslotte het beste. We zorgen 

ervoor dat elk kind vanop een veilige afstand eens les krijgt van zijn eigen juf. 

 

Moet ik een afwezigheidsattest afgeven als ik beslis mijn kind niet naar school te sturen? 

Indien je als ouder beslist jouw kind van het 1ste - 2de - 6de thuis te houden, worden jullie 

gecontacteerd door de school. Wij beluisteren de reden en maken een inschatting of dit een 

gewettigde of ongewettigde afwezigheid is.  

 

 

 



 

 

Zijn er grote toetsen gepland? 

Er komt geen grote toetsenperiode dit schooljaar. De kinderen van het eerste, tweede en 

zesde leerjaar krijgen wel kleine toetsen over de nieuwe leerstof.  

 

De veiligheidsraad van De Stip zit dagelijks samen om te evalueren, bij te sturen en ieders 

veiligheid te garanderen. Wij kijken alvast uit naar de heropstart. 

 


