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DRAAIBOEK 

code geel/oranje - rood 
 

Wij als schoolteam hebben geopteerd om onze werking binnen code geel en oranje 

hetzelfde te houden zodat het voor de kinderen, de ouders en het personeel overzichtelijk 

blijft. Enkel bij code rood worden er bijkomende maatregelen genomen. 

 

We starten het nieuwe schooljaar 2020-2021 op in code geel.  

 

We verwelkomen alle kinderen, zowel kleuter als lager 5 volledige dagen per week.  

Dit is voor ons als school een haalbare kaart binnen het kader van de veiligheidsmaatregelen 

opgelegd binnen alle codes. Nu dat onze werken aan de turnzaal afgerond zijn, beschikken 

we over extra ruimte binnen en buiten. 

 

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

 

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

Parewijck.  

directie@vbsdestip.be 

0494/304176 
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1. Uitgangspunten binnen code geel / oranje 

 

- Als school verwelkomen we onze kleuters en lagere schoolkinderen 5 volledige 

dagen.  

 

- We starten op met de absolute basisvoorwaarde: de veiligheid van alle leerlingen en 

personeel. We houden ook rekening met zieke personeelseden en leerlingen die niet 

aanwezig kunnen zijn. We voorzien maatregelen voor de fysieke veiligheid én voor 

het mentale welbevinden. 

Kinderen die tot de risicogroep behoren, vragen aan de behandelende arts of 

aanwezigheid op school kan. Indien de leerling niet op school kan aanwezig zijn, 

voorzien wij in afstandsonderwijs.  

Gelieve dit te laten weten ten laatste 28 augustus 2020 via mail aan de directie. 

Het samenleven met personen die tot de risicogroep behoren, vormt geen obstakel 

voor aanwezigheid op school. 

 

- Zieke kinderen en zieke personeelsleden blijven thuis, zeker wanneer ze koorts 

 (≥ 37,5 °C) hebben. 

  

- Wie ziek wordt op school, wordt in afzondering gezet. Ouders worden gecontacteerd 

om het kind meteen op te halen. De ouders laten hun kind testen bij de huisarts of in 

een triagecentrum en brengen de school zo spoedig mogelijk op de hoogte van het 

resultaat. Als de test positief is, wordt iedereen met wie de zieke contact had, 

opgespoord. Als school worden we hierbij ondersteund door CLB en 

arbeidsgeneesheer. In functie van de veiligheid kan er overgegaan worden tot 

quarantaine. Als school hebben we hiervoor een procedure opgemaakt. Voor 

klasgroepen die in quarantaine moeten gaan, wordt afstandsonderwijs (via zoom) 

voorzien. 

 

- Wij houden voldoende afstand (social distancing = 1.5 m). Indien de social distancing 

kan gegarandeerd worden, is het dragen van een mondmasker niet verplicht. Binnen 

de schoolmuren is het verplicht voor ouders en derden steeds een mondmasker te 

dragen. 

 

- Tussen kleuters onderling, tussen kleuters en personeel en tussen kinderen van de 

lagere school onderling geldt GEEN social distancing meer.  Er geldt wel nog social 

distancing tussen personeel en een lager schoolkind en personeelsleden onderling. 

 

- Handhygiëne. De kinderen en de personeelsleden wassen / ontsmetten hun handen 

bij het betreden van de school, bij het binnenkomen van de klas (na elke speeltijd), 

na toiletbezoek, voor de maaltijd, voor het verlaten van de school, na het hoesten, 

snuiten of niezen. Ouders of andere derden ontsmetten hun handen bij het 

binnenkomen van de school. 

 

- Derden zijn toegelaten op school maar als school kiezen we om dit zeer beperkt te 

houden. Stagiaires, ondersteuners, clb-medewerkers en leveranciers melden zich 

eerst aan het secretariaat en geven hun naam en telefoonnummer door. 

Logopedisten en andere therapeuten behoren niet tot onze essentiële derden en 

kunnen bijgevolg dit schooljaar onze lokalen niet gebruiken. 

 



Ouders, grootouders, … zetten hun (klein)kind aan de schoolpoort af. We hebben 

vorig schooljaar gemerkt dat dit zeer vlot verliep en willen dit verderzetten. De 

allerkleinste kapoenen zullen de eerste weken begeleid worden naar de speelplaats 

door een leerkracht. 

De kleuters en de kinderen van het eerste tot en met het vierde leerjaar worden door 

hun ouders in de school afgehaald. Langs de schoolpoort komen de ouders met 

mondmasker binnen en volgen de pijlen. De ouders verlaten samen met hun kind de 

school langs de grote poort achteraan. We zijn verplicht eenrichtingsverkeer in te 

voeren. 

De kinderen van het vijfde en zesde leerjaar verlaten als eerste zelfstandig de 

school. Zij spreken met hun ouders een veilige plaats af buiten de school. Vb aan de 

kerk, aan het kapelletje, op de parking, … . 

 

- Er is geen noodopvang meer. De betalende ochtendopvang loopt van 7u00 tot 8u00, 

de betalende avondopvang van 16u00 tot 18u00, idem als voor de coronaperiode. 

 

- Er is geen studie. 

 

- Voor de speeltijden keren we terug naar de normale werking.  

 

- Bij de start van het nieuwe schooljaar vragen we om het volgende mee te geven aan 

jouw kind: keukenrol, doos papieren zakdoekjes en handcrème. 

 

- Tijdens noodsituaties vervalt de verplichting tot social distancing. 

 

- De lokalen, het sanitair en het materiaal worden regelmatig gereinigd. Dagelijks 

worden de vuilnisbakken geledigd door de klasleerkracht. 

 

- De kinderen van het lager eten boterhammen in de klas. Ze brengen van thuis ook 

een drankje mee. Graag ook dagelijks een propere keukenhanddoek meegeven 

zodat ze dit op hun bank kunnen leggen. De kleuters eten in klasbubbels in de kleine 

refter. 

 

- We bieden warme maaltijden aan. Via een intekenlijst kunnen de ouders hun kind 

hierop intekenen. De kinderen die warm eten zitten per klasbubbel in de grote refter. 

 

- 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 9. contactgegevens)  

 

- Het veiligheidsteam evalueert op regelmatige basis de werking. 

 

- 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 infoavond en het 

oudercontact gaan op het afgesproken moment door via zoom. 

 



- De lessen lichamelijke opvoeding kunnen opnieuw doorgaan in onze vernieuwde 

turnzaal. Alsook de zwemlessen vinden terug plaats in Liedekerke en in Aalst. De 

data krijgen jullie nog via mail van meester Koen. 

 

 

- 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 sanitaire ruimtes mogen opnieuw gebruikt worden zoals voorheen. De kinderen 

wassen na elk toiletbezoek 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. 

 

 

- 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. 

 

- We plannen onze uitstappen. Wanneer deze niet mogen doorgaan, brengen we jullie 

zo spoedig mogelijk op de hoogte. 

 

- Traktatie van verjaardagen mogen opnieuw doorgaan. Deze afspraken kun je vinden 

in het schoolreglement pagina 35.  

 

 

2. Bijkomende maatregelen binnen code rood 

 

- De warme maaltijden worden geannuleerd. 

- Het zwemmen en andere uitstappen kunnen niet doorgaan. 

- Alle klaslokalen worden dagelijks gereinigd. 

- Kinderen mogen enkel hun eigen materiaal gebruiken. 

- De inschrijvingen gaan digitaal door. 

 

 

3. Nieuw uurrooster (Dit geldt vanaf schooljaar 2020-2021) 

 

7u00 – 8u00 Ochtendopvang *  

8u00 – 8u10 Ochtendopvang  

8u10 – 8u40 Speeltijd 

 

8u40 – 10u20 Onderwijsarrangementen 

 

10u20 – 10u35 Speeltijd 

 

10u35 – 12u15 Onderwijsarrangementen 

 



12u15 – 12u30 Eten in de klas / warme maaltijd 

12u30 – 13u00 Speeltijd / warme maaltijd 

13u00 – 13u30 Speeltijd 

 

13u30 – 14u20 Onderwijsarrangement 

 

14u20 – 14u35 Speeltijd 

 

14u35 – 15u25 Onderwijsarrangement 

 

15u25 – 16u00 Opvang  

16u00 – 18u00 Opvang * 

 

*betalend 

 

 Opgelet ! Dit is een wijziging ten opzichte van vorig schooljaar. Alle dagen 

(ook op woensdag) starten we om 8u40. De school is uit om 15u25 behalve 

op woensdag om 12u15. 

 

 

 

4. 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 

 

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 
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053/70 22 14 

 

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

graag verder.  


