HEROPENING KLEUTERSCHOOL
MOOI-BOS POST-CORONA
De hieronder beschreven organisatie en maatregelen zijn opgesteld in samenspraak met en
goedgekeurd door de preventiedienst van het gemeentebestuur Sint-Pieters-Woluwe na een grondige
risicoanalyse die werd uitgevoerd voor de gedeeltelijke heropstart van de school op 15 mei 2020. De
aanpassingen voor de volledige heropstart van de kleuterschool op 4/6/2020 zijn gebaseerd op het
preventiedraaiboek van de regering en werden goedgekeurd voor het schepencollege van SintPieters-Woluwe.
Deze maatregelen gelden tot einde schooljaar.

ALGEMEEN
Op donderdag 4 juni starten de lessen weer op voor de kleuterschool.
Alle kleuters zullen weer elke dag naar school kunnen komen, onder voorwaarde dat de school de
veiligheidsmaatregelen voor de kleuters, leerkrachten en ouders kan waarborgen. Door deze
maatregelen hebben wij onze organisatie moeten aanpassen. Gelieve hier rekening mee te houden
en deze te respecteren. Wij hebben hard gewerkt om de heropening waar te maken, maar vragen
ook medewerking van jullie om dit te laten slagen. In dit document leest u alles over de genomen
maatregelen en onze organisatie.
De kleuterschool is open

op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

van 8u tot 16.15u.

De kleuterschool is open

op woensdag

van 8u tot 12.15u.

U brengt uw kind ’s ochtends

tussen 8u en 8.30u

U haalt uw kind af in de namiddag
12.15u).

tussen 15.45u en 16.15u (op woensdag tussen 11.45u en

U betreedt de speelplaats en de klassen nooit. In dit document (onder opvang) vindt u informatie
over de toegang van de verschillende kleuterjaren. Ons team staat telkens aan de verschillende
poorten klaar voor een warm onthaal en weerzien.

Op dit moment kunnen wij nog niet bevestigen of wij noodopvang kunnen organiseren waarbij de
veiligheidsvoorwaarden gewaarborgd worden. Wij laten zo snel mogelijk weten of er opvang
ingericht kan worden of niet (vul hiervoor de enquête in:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwxVUu8-wLgGBNs2jO3XNTXlBToui1LcYu-cLFjgSeoRH-A/viewform?usp=sf_link ); let op: er zijnstrikte voorwaarden om van de opvang gebruik te
kunnen maken. Zie hiervoor opvang.
Uw kind zult van de gebruikelijke klas- of zorgjuf les krijgen + een extra juf. Meer info onder lessen.
Deze afspraken gelden tot het einde van het schooljaar. De laatste schooldag is dinsdag 30/6.

HYGIËNE & VEILIGHEID
1. We bewaren het principe van de contactbubbels zo strikt mogelijk.
Volgens de nieuwe richtlijnen van de overheid wordt elke klas van 20-25 kinderen als een aparte
contactbubbel gezien. Deze bubbels komen niet in contact met andere bubbels en hebben vaste
leerkrachten die niet in andere bubbels lesgeven.
In de kleuterschool zijn er 2 twee vaste leerkrachten per klasbubbel
Meer informatie hieronder bij lessen.
2. Social distancing
Volgens de nieuwe richtlijnen van de overheid is social distancing niet meer verplicht in de volgende
situaties:



In de kleuterschool tussen kleuters binnen hun klas bubbel, zowel binnen als buiten.
In de kleuterschool tussen kleuters binnen eenzelfde bubbel en hun klasleerkracht(en).

Social distancing blijft verplicht in de volgende situaties:





In de kleuterschool wanneer verschillende bubbels elkaar kruisen
In de kleuterschool tussen klasleerkrachten uit verschillende bubbels en andere collega’s
buiten hun bubbel.
In de kleuterschool tussen leerkrachten en ouders
Tussen ouderq

We helpen de collega’s en ouders bij het inschatten van de nodige afstand. Er wordt via signalisatie
op de grond op de toegangswegen en aan de poort aangetoond hoeveel afstand moet genomen
worden. Op de toegangswegen wordt de richting aangetoond met pijlen en worden markeringen
aangebracht om 1m50 afstand te visualiseren. Voor de ingangen van de school worden markeringen
aangebracht om de wachtrij te visualiseren.
3. Hand- en mondhygiëne
Personeel en kinderen wassen hun handen per bubbel op vaste momenten. Bij het handen wassen
houden wij ook afstand. Er zijn meerdere kranen voorzien per klasbubbel.



Betreden van de school.
Binnenkomen van de klas (na speeltijd).







Na toiletbezoek.
Voor de maaltijd.
Voor het verlaten van de school.
Na het hoesten of niezen.
Na aanraken van materiaal dat niet alleen van jou is/ door iemand anders is aangeraakt

We wassen onze handen grondig (40 à 60 sec.) met water en zeep.
Bij het hoesten of niezen gebruiken we ons eigen papieren zakdoekje of de binnenkant van onze
elleboog. We gooien het papieren zakdoekje meteen ze weg in de vuilnisbak.
We geven geen handen. We begroeten elkaar met een zwaai. We raken ons gezicht zo weinig
mogelijk aan met de handen.
4. Mond-, neus- en handbescherming
Alle volwassenen binnen de school en voor de schoolpoort dragen een mondmasker of
gezichtsbescherming (face shield) behalve in de volgende situaties:
• In het kleuteronderwijs tijdens contacten tussen klasleerkracht(en) en kleuters binnen hun
eigen bubbel. Om pedagogische en sociale redenen is het niet aangewezen leerkrachten te
verplichten een masker te dragen bij kleuters.
5. WC-bezoek
Max 2 kinderen per keer in WC-blok. Kinderen gaan wanneer ze nodig moeten en respecteren de
wachtrij voor de deur.
Er zijn aparte WC-ruimtes en handenwasruimtes voorzien voor leerkrachten.
Ontsmetten
We laten deuren zo veel mogelijk open staan in de hele school.
Het poetspersoneel draagt handschoenen en een mondmasker.
De ruimtes in de school worden meerdere keren per dag verlucht.
De lokalen waar kinderen verblijven worden elke dag grondig schoongemaakt en banken en stoelen
worden ontsmet.
De WC’s worden elk uur schoongemaakt.
Deurklinken worden gedurende de dag regelmatig ontsmet.
De legionellamaatregelen blijven van toepassing.
6. Ziekte
Voor alle personeelsleden en kinderen geldt: blijf zeker thuis als je ziek bent. Ga niet naar school.
Contacteer je huisarts. Vermijd nauw contact met zieke personen.
Er is een afgesloten quarantainelokaal (vergaderlokaal) voorzien waar een zieke leerling kan
verblijven totdat hij/ zij opgehaald wordt. Dit wordt na bezetting uitgebreid ontsmet. Aan de ingang
van dit lokaal wordt een natte dweil met ammoniak gelegd om verspreiding te voorkomen. Bij
vermoeden van ziekte wordt de leerling in dit lokaal geplaatst en de ouders worden verwittigd.

Er zijn meerdere thermometers in de school aanwezig om de temperatuur van de kinderen te meten
indien nodig.
De school volgt de richtlijnen van het CLB bij een vermoeden van besmetting.

LESSEN
Organisatie
De kleuterschool gaat volledig terug naar school. Elke klas krijgt les in eigen lokaal met eigen klas- of
zorgleerkracht + toezichthouder/ turnjuf. De klas met deze 2/3 juffen vormt de contactbubbel. Er
wordt geen materiaal meer op afstand aangeboden.

0KK

juf Yasmina en juf Katia

1KK

juf Iris en juf Yaëlle

0KK-1KK

juf Ann, juf Sara en juf Shirin

2KK

juf Makemu en juf Marina (juf Marijke staat momenteel in het 1e leerjaar)

3KK

juf Saar en juf Caroline

2KK-3KK

juf Britt en juf Daisy

De kleuterschool is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag open van 8u tot 16.15u.
De kleuterschool is op woensdag open van 8u tot 12.15u
U brengt uw kind ’s ochtends tussen 8u en 8.30u en haalt uw kind af tussen 15.45u en 16.15u
(woensdag tussen 11.45u en 12.15u).
U betreedt de speelplaats en de klassen nooit. In dit document (onder opvang) vindt u informatie
over de toegang van de verschillende kleuterjaren. Ons team staat telkens aan de verschillende
poorten klaar voor een warm onthaal en weerzien.
Onthaalklas (0KK): u heeft de mogelijkheid uw kind om 12.15u af te halen. Hiervoor moet u
inschrijven via deze link: https://doodle.com/poll/h4qzitbsr4ysgs3v. Als u uw kind niet afhaalt moet u
er rekening mee houden dat er geen middagdutje georganiseerd kan worden.
De kinderen eten in hun klasbubbel. Er zijn geen warme maaltijden. Voorzie iets dat makkelijk door
de kleuters zelf opgegeten kan worden. Wij kunnen geen eten opwarmen. Voorzie ook elke dag een
stukje fruit, voldoende water (geen gesuikerde dranken) en een koekje.
Op dit moment kunnen wij nog niet bevestigen of wij noodopvang kunnen organiseren waarbij de
veiligheidsvoorwaarden gewaarborgd worden. Wij laten zo snel mogelijk weten of er opvang
ingericht kan worden of niet.
Bij het binnenkomen in de klas worden direct de handen gewassen. Dit wordt meerdere keren per
dag gedaan, met name voor en na het buitenspelen.
Het klasmateriaal blijft in de klas en wordt niet uitgewisseld tussen verschillende bubbels.

De speeltijden verlopen apart (bubbel per bubbel) volgens een vaste speelplaatsplanning.
Buitenspeelgoed wordt per bubbel toegekend d.m.v vaste speelgoedbakken per klasbubbel. De
fietsen en steps van de school worden regelmatig ontsmet gedurende de dag.
De zaal van het paviljoen wordt telkens per bubbel alleen gebruikt (2 bubbels spelen nooit samen)
volgend een vaste planning. Groot speelmateriaal in het paviljoen wordt regelmatig ontsmet
gedurende de dag.

Pedagogisch
De kleuters komen volledige dagen naar school.
Wij zullen ruim inzetten op het welbevinden en de sociale vaardigheden van de kleuters na zo’n
lange tijd thuis. Ook zijn we erg benieuwd naar hun verhalen en belevenissen.
Voor alle kleuters zal tevens gelden: maximaal inzetten op het Nederlands en hun
spreekvaardigheden. Daarnaast worden er zoals gebruikelijk thema’s met verschillende activiteiten
aangeboden, zolang dit veilig binnen de eigen bubbel kan.
Bij de jongste kleuters zal het welbevinden en het weer wennen aan de dagstructuur primeren. Voor
de onthaalklassers werken we met de mogelijkheid van halve dagen (hiervoor moet u inschrijven:
https://doodle.com/poll/h4qzitbsr4ysgs3v. Let op: dit is enkel voor de onthaalklas). Bij volle dagen
kunnen wij geen slaapmoment garanderen.
Bij de oudere kleuters blijven we werken aan onze streefdoelen. In de derde kleuterklas
staatnatuurlijk alles in de focus van het derde leerjaar. De juffen hebben hiervoor een mooi
programma uitgewerkt zodat onze kleuters straks ook echt klaar zijn voor de stap naar het eerste
leerjaar.
We maken zo veel mogelijk gebruik van de buitenruimtes om te bewegen en te ontspannen, elk in
onze bubbel volgens een strak rooster waar alle klassen zich aan houden.
Alle uitstappen en schoolevenementen zijn afgelast tot einde schooljaar.
De proclamatie voor de derde kleuterklas zal op een aangepaste manier plaatsvinden. Hierover
wordt z.s.m gecommuniceerd.

OP- EN AFHALEN
Lesdagen
De kleuterschool is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag open van 8u tot 16.15u.
De kleuterschool is op woensdag open van 8u tot 12.15u
U brengt uw kind ’s ochtends tussen 8u en 8.30u en haalt uw kind af tussen 15.45u en 16.15u
(woensdag tussen 11.45u en 12.15u).
U betreedt de speelplaats en de klassen nooit. U zet/ haalt uw kind af aan de juiste poort.
1. klassen 0KK, 1KK, 2KK en 3KK:

afzetten en ophalen aan poort kribbe les Libellules

2. Klassen 0KK-1KK en 2KK-3KK:

afzetten en ophalen aan poort speelplaats Mooi-Bos

SPEELTIJDEN & LUNCH
De speeltijden verlopen apart (bubbel per bubbel) volgens een vaste speelplaatsplanning.
Buitenspeelgoed wordt per bubbel toegekend d.m.v vaste speelgoedbakken per klasbubbel. De
fietsen en steps van de school worden regelmatig ontsmet gedurende de dag.
De zaal van het paviljoen wordt telkens per bubbel alleen gebruikt (2 bubbels spelen nooit samen)
volgend een vaste planning. Groot speelmateriaal in het paviljoen wordt regelmatig ontsmet
gedurende de dag.
Voor en na elke speeltijd worden de handen gewassen. Per bubbel zijn er wasbakken voorzien. We
sensibiliseren de kinderen om ook bij het handen wassen afstand te houden.
Leerkracht eet in klas met kinderen. Boekentassen staan naast banken en enkel leerling raakt zijn/
haar spullen aan. Drinkbussen vullen: alleen kinderen zelf vullen aan de wasbakken waar ze hun
handen wassen.
Leerkrachten eten in hun bubbel met hun kinderen
Traktaties zijn niet toegestaan.
Er zijn geen warme maaltijden

NOODOPVANG
Op dit moment kunnen wij nog niet bevestigen of wij noodopvang kunnen organiseren waarbij de
veiligheidsvoorwaarden gewaarborgd worden. Wij willen u vragen deze enquête
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwxVUu8-wLgGBNs2jO3XNTXlBToui1LcYu-cLFjgSeoRH-A/viewform?usp=sf_link in te vullen om een idee te krijgen van jullie noden. Wij laten dan
zo snel mogelijk weten of er opvang ingericht kan worden of niet.
Voor wie is er noodopvang?
Voor de noodopvang moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:
1. U werkt in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie ...) of u werkt in een
sector die heropstart.
2. Beide ouders/ de alleenstaande ouder moeten buitenshuis werken (wij vragen hiervoor een
verklaring van uw werkgever)

Lees voor meer informatie over de richtlijnen omtrent de heropstart hier verder:
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/heropstart-lessen-op-school-informatie-voor-ouders

