HEROPENING LAGERE SCHOOL
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
versoepelingen voor de heropstart van alle klassen van de lagere school op vrijdag 5/6/2020 zijn
gebaseerd op het preventiedraaiboek van de regering en werden goedgekeurd door de
preventieadviseur en schepencollege van Sint-Pieters-Woluwe.
Deze maatregelen gelden tot einde schooljaar.

ALGEMEEN
Vanaf vrijdag 5/6 starten we weer met lesgeven op school voor alle leerjaren. Dat betekent dat ook
de leerjaren 3, 4 & 5 weer terug naar school kunnen. Een klein beetje normaliteit en structuur in deze
vreemde tijden en de klasgenoten terug zien gaat de kinderen deugd doen.
De overheid geeft groen licht om alle kinderen op alle weekdagen weer naar school te sturen, onder
de voorwaarde dat de school de veiligheidsmaatregelen kan waarborgen.
Op Mooi-Bos hebben we besloten alle leerjaren van de lagere school 2 volle dagen per week te laten
terugkomen. Lees hieronder welk leerjaar welke dagen naar school komt.
De andere dagen blijft uw kind thuis en krijgt hij/ zij een aangepast programma dat aansluit bij het
lesaanbod op school. Wij kunnen geen opvang organiseren op de dagen dat er geen les is.
Waarom geen hele week?






Wij willen de stroom van leerlingen binnen de school zoveel mogelijk beperken om de
veiligheid van iedereen te waarborgen.
Wij willen de stroom van ouders aan de schoolpoort zoveel mogelijk beperken om de
veiligheid van iedereen zo veel mogelijk te waarborgen.
Wij willen de normen voor hygiëne en sanitair waarborgen voor alle kinderen en
leerkrachten.
Wij willen de speel- en buitenruimtes maximaal kunnen inzetten voor het welbevinden en de
veiligheid van de kinderen.
Wij willen de klasruimtes optimaal benutten en hierbij de veiligheid van de leerkrachten en
de leerlingen waarborgen.

HYGIËNE & VEILIGHEID
De school combineert een aantal basisregels om besmetting te voorkomen:
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 lagere school splitsen we vooralsnog de klasbubbels van leerjaar 1-5 in 2 kleinere groepjes met
elk hun vaste leerkracht. Tijdens de speeltijden mag deze klasbubbel samen spelen. In het zesde
leerjaar richten we een apart lokaal in om in één klasgroep veilig en aangenaam les te kunnen geven.
Zo krijgt het zesde leerjaar de kans hun lagere schoolcarrière af te sluiten met hun volledige klas.
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 lagere school tussen leerlingen binnen hun klasbubbel, zowel binnen als buiten.

Social distancing blijft verplicht in de volgende situaties:





In de lagere school wanneer verschillende bubbels elkaar kruisen
In de lagere school tussen de klasleerkracht(en) en de kinderen binnen hun bubbel
In de lagere school tussen klasleerkrachten uit verschillende bubbels en andere collega’s
buiten hun bubbel.
In de lagere school tussen leerkrachten en ouders.

We helpen de leerlingen (en de collega’s) bij het inschatten van de nodige afstand. Er wordt via
signalisatie op de grond aangetoond hoeveel afstand moet genomen worden. In de gangen wordt de
richting aangetoond met pijlen en worden markeringen aangebracht om 1m50 afstand te
visualiseren. Voor de ingangen van de school en voor de WC’s en wasbakken worden markeringen
aangebracht om de wachtrij te visualiseren.
We blijven waakzaam:



In de lagere school krijgen alle leerlingen een vaste plek in de klas en wordt er geen
materiaal uitgewisseld.
Er is geen 4 m2 per leerling meer vereist, maar we zetten de leerlingen niet te dicht op elkaar
te zetten en laten ze niet circuleren in de ruimte.

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 (zo veel mogelijk) meerdere kranen voorzien per bubbel.




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 dragen een mondmasker of gezichtsbescherming (face shield)
behalve in de volgende situaties:
• Tijdens de speeltijden (binnen eigen bubbel) in de lagere school in open lucht op
voorwaarde dat er voldoende afstand bewaard wordt.
• Tijdens het lesgeven vooraan de klas in de lagere school, op voorwaarde dat er voldoende
afstand bewaard wordt tussen de leraar en de leerlingen
• Het gebruik van een mondmasker tijdens de rondgang in de klas in de lagere school en
buiten het klaslokaal, blijft wel verplicht.
5. WC-bezoek
Max 2 kinderen per keer in WC-blok. Kinderen gaan wanneer ze nodig moeten en respecteren de
wachtrij voor de deur. Ze raken zo weinig mogelijk aan onderweg. Ze sluiten de WC-bril bij het
doorspoelen. Ze wassen hun handen voor en na het WC-bezoek.
6. 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.
Overal in de school worden vuilnisbakken met deksel gebruikt. Deze vuilnisbakken worden dagelijks
geleegd.
De legionellamaatregelen blijven van toepassing.

7. 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. 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 lagere school
In de lagere school gaat elke klas telkens 2 dagen per week naar school. Een lesdag loopt van 8u tot
16u. De leerkracht verantwoordelijk voor elke bubbel is aanwezig tijdens deze uren op de lesdagen.
Op de andere dagen volgen deze leerlingen afstandsonderwijs volgens een zelfstandig uit te voeren
aanbod dat de leerkracht opstelt naar aanleiding van de contactlessen.
Leerlingen krijgen één vaste plaats toegewezen en behouden deze plaats tot het einde van de
coronamaatregelen. Elke leerling beschikt over zijn/ haar eigen persoonlijk materiaal per bank. Er
wordt geen materiaal uitgewisseld en er wordt niet rondgelopen in de klas. Boekentassen staan aan
de bank van elke leerling.
Binnenkomen en verlaten van de klas: één per één na het handen wassen (bij handen wassen in de
klas laat je de leerling eerst handen wassen voordat hij/ zij gaat zitten). Er wordt door de leerkracht
rekening gehouden met de plaats van elke leerling (bij binnenkomen: leerlingen die vooraan zitten
eerst/ bij verlaten: leerlingen die achteraan zitten eerst).
Er mag door de leerkracht beperkt en indien nodig rondgelopen in de klas mits er afstand bewaard
wordt én er te allen tijde een masker gedragen wordt.
Verdeling klassen:

1ste leerjaar
Lessen gaan door op maandag en dinsdag van 8u tot 16u
Groep 1A in lokaal 1LJ met juf Lenny
Groep 1B in lokaal 2LJ met juf Marijke
De groepsverdeling blijft behouden.

2de leerjaar
Lessen gaan door op donderdag en vrijdag van 8u tot 16u
Groep 2A in lokaal 1LJ met juf Emilie
Groep 2B in lokaal 2LJ met juf Heidi
De groepsverdeling blijft behouden.

3de leerjaar
Lessen gaan door op maandag en dinsdag van 8u tot 16u
Groep 3A in opvanglokaal met juf Lien
Groep 3B in lokaal 3LJ met juf Ellen
De groepsverdeling wordt gedaan door leerkracht(en) en zorgteam en staat vast tot het einde van de
coronamaatregelen.

4de leerjaar
Lessen gaan door op donderdag en vrijdag van 8u tot 16u
Groep 4A in lokaal 3LJ met juf Elien
Groep 4B in lokaal 5LJ met juf Kim
De groepsverdeling wordt gedaan door leerkracht(en) en zorgteam en staat vast tot het einde van de
coronamaatregelen.

5de leerjaar
Lessen gaan door op maandag en dinsdag van 8u tot 16u
Groep 5A in lokaal 5LJ met juf Stefanie
Groep 5B in lokaal 6LJ met juf Heleen
De groepsverdeling wordt gedaan door leerkracht(en) en zorgteam en staat vast tot het einde van de
coronamaatregelen.

6de leerjaar
Lessen gaan door op donderdag en vrijdag van 8u tot 16u
Volledige klasgroep in opvanglokaal met juf Delphine en meester Kenny vanaf 5/6 (donderdag 4/6
nog in 2 bubbels)

Pedagogisch
De leerjaren 1-6 gaat telkens 2 dagen per week naar school. Het lesprogramma op deze dagen wordt
opgesteld naar gelang de noden van de leerlingen: welke lesdoelen zijn echt moeilijk aan te brengen
op afstand? Waar hebben mijn kinderen nu echt nood aan om te consolideren? In het eerste en
tweede leerjaar zal de focus liggen op wiskunde en taal. In het zesde leerjaar zal er gewerkt worden
aan de belangrijkste eindtermen en de voorbereiding op de OVSG-toets om een optimale overgang
naar het secundair te waarborgen.
Er wordt tevens voldoende tijd en ruimte voor het bespreken van afspraken rond social distancing &
hygiëne gemaakt, en ingezet op welbevinden: de vriendjes terug zien en naar elkaars verhalen
luisteren, ingaan op vragen, angsten, onzekerheden van de kinderen. De aanpassingen binnen het
schoolleven en hun klas worden besproken…
We maken gebruik van de buitenruimtes om te bewegen en te ontspannen, elk in onze klasgroep
volgens een strak rooster waar alle klassen zich aan houden.
LO-lessen van juf Miriam en LBV-lessen blijven op afstand doorgaan. De kinderen hebben geen les
van andere leerkrachten op lesdagen op school.
Alle uitstappen en schoolevenementen zijn afgelast tot einde schooljaar.
De proclamatie voor de derde kleuterklas en het zesde leerjaar zullen op een aangepaste manier
plaatsvinden. Hierover wordt z.s.m gecommuniceerd.
Het zesde leerjaar legt de OVSG-toets af onder aangepaste voorwaarden. Voor meer uitleg: zie
infomail zesde leerjaar of vraag na bij de juf of meester.

OP- EN AFHALEN
LAGERE SCHOOL: Daglessen
Ouders betreden de school niet. Masker dragen wanneer u uw kind afhaalt is verplicht aangezien de
afstand van 1.50m niet altijd gewaarborgd kan worden. Let op de signalisatie.
Afzetten tussen 8u-8.30u aan groene deur:

Afzetten tussen 8u-8.30u speelplaats:

1LJ, 2LJ, 4LJ, 5LJ

6LJ (op donderdag 3/6 nog groene deur)

3B

3A

Ophalen tussen 16u en 16.15u: 1LJ, 2LJ, 3LJ, 4LJ:

Ophalen/vertrekken 16u -16.15u: 5LJ, 6LJ

SPEELTIJDEN & LUNCH
De speeltijden verlopen apart (klasgroep per klasgroep) volgens een vaste speelplaatsplanning.
Voor en na elke speeltijd worden de handen gewassen.
Leerkracht eet in klas met kinderen.
Traktaties zijn niet toegestaan.
Er zijn geen warme maaltijden

OPVANG
Er is geen opvang voor de lagere school. Wij kunnen dit niet veilig en efficiënt organiseren. Gelieve
de ophaaltijden te respecteren.

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

