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Onze school herstart nu ook voor de kleuters en L3, L4 en L5 

Wat betekent dat voor jou en je kind? 

Beste ouders 

 

Onze school kan opnieuw veilig herstarten.  

 

Vanaf dinsdag 2 juni krijgen alle kleuters  alle dagen les.  

Vanaf vrijdag 5 juni  krijgen alle leerlingen lagere afdeling alle dagen les.  

 

Bij de herstart maakt onze school tijd voor de emoties en zorgen van leerlingen. We doen dat 

voor alle leerlingen. 

 

Wie komt wanneer naar school vanaf dinsdag 2 juni ?  Kleuterafdeling 

 

Kleuterklas 

 

Wanneer lessen op school 

Peuterklas 

Eerste kleuterklas 

Tweede kleuterklas 

Derde kleuterklas 

Maandag van 8.45 uur tot 15.00 uur 

Dinsdag van 8.45 uur tot 15.00 uur 

Woensdag van 8.45 uur tot 11:30  

Donderdag van 8.45 uur tot 15.00 uur 

Vrijdag van 8.45 uur tot 15.00 uur 

Voorschoolse opvang vanaf 08:00 

Naschoolse opvang tot 16:30 (woensdag 12:30) 

 

Wie komt wanneer naar school vanaf vrijdag 5 juni ?  Lagere afdeling 
 

 

Leerjaar 

 

Wanneer lessen op school 

Eerste leerjaar 

Tweede leerjaar 

Derde leerjaar 

Vierde leerjaar 

Vijfde leerjaar 

Zesde leerjaar 

 

Maandag van 8.30 uur tot 15.00 uur 

Dinsdag van 8.30 uur tot 15.00 uur 

Woensdag van 08:30 tot 11:30  

Donderdag van 8.30 uur tot 15.00 uur 

Vrijdag van 8.30 uur tot 15.00 uur 

Voorschoolse opvang vanaf 08:00 

Naschoolse opvang tot 16:30 (woensdag 12:30) 

 

 
BELANGRIJK : er is geen opvang vóór 08:00 en na 16:30 
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Waarom verschillende schooltijden? 2 redenen 

 
1. We willen absoluut vermijden dat er veel ouders samen komen op hetzelfde tijdstip.  Daarom 

deze spreiding.  Ouders met kinderen uit de lagere afdeling en de kleuterafdeling kunnen 

natuurlijk hun kinderen samen brengen en afhalen.  

 

Opgelet!  Ook de kleuters dienen op tijd naar school te komen. Dit betekent  ten laatste om 08:45  

aanwezig zijn. 

 

2.  Door iets vroeger te beginnen in de lagere afdeling én de middagpauze 10 minuten in te korten 

(er zijn toch geen warme middagmalen) kunnen we telkens  6 lestijden per dag voorzien.   Op 

woensdag zijn dat 3 lestijden.  

 

 

Hoe wordt de noodopvang georganiseerd? 

 
Vanaf vrijdag 5 juni is er geen noodopvang meer.  

 

 

Wat gebeurt er nu met O.Ma (Opvang Maarkedal) ? 

 
O.Ma is de kinderopvang van de gemeente op woensdagnamiddag.  Normaal gezien gaat die 

door in Maarke-Kerkem maar door de huidige Coronacrisis wordt dit “O.Ma op school”.  Opgelet!  

 

Je kan hiervoor niet inschrijven via de school, maar enkel via de gemeente.  

 
De inschrijving van je kind(een) dient te gebeuren ten laatste de maandag voorafgaand aan de 

woensdagnamiddag, vóór 16 uur via kinderopvang@ocmwmaarkedal.be  

 
https://www.maarkedal.be/nl/dienstverlening/kinderopvang-en-onderwijs/kinderopvang/buitenschoolse-kinderopvang-oma 

 

Hoe houden we de school veilig? 
 

De veiligheid van onze leerlingen en ons personeel is het belangrijkste. Door een combinatie van 

maatregelen zorgen we voor een zo veilig mogelijke schoolomgeving.  

 

 Vaste groepen (contactbubbels): de groepen blijven zo veel mogelijk dezelfde. De 

leerlingen krijgen een vaste plaats in een vast lokaal (dit is niet van toepassing bij de 

kleuters). De verschillende groepen hebben geen contact met elkaar. 

 

 Aparte speeltijden en lunchpauzes: de leerlingen gaan niet allemaal samen lunchen of 

spelen op de speelplaats. Ze eten in aparte lokalen en de bestaande speelplaatsen 

worden opgedeeld.  Zo vermijden we contact tussen de verschillende groepen. 

 

 Afstand houden (1,5 meter): de leraars en leerlingen houden voldoende afstand van 

elkaar. In de klas, de gangen en op de speelplaats.  

 

-> in de kleuterafdeling geen social distancing en ook geen mondmaskers nodig. 

-> in de lagere afdeling is er geen social distancing tussen de leerlingen onderling, WEL 

tussen leerkracht en leerling(en).  
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De leerlingen van de kleuterafdeling krijgen les in hun eigen klasgroep 

 

 

Peuter :  19 leerlingen :  juf Sinita  

K1 :  20 leerlingen  : juf Maaike 

K2 :  18 leerlingen : juf Sofie 

K3 :  22 leerlingen  : juf Ann 

 

Ondersteunende leerkrachten: Juf Elisabeth en  juf Fien (VM) 

 

De leerlingen van de lagere afdeling  krijgen les in de vaste klasgroepen  

 

L1 : 20 leerlingen : juf Davine  

L2 : 23 leerlingen : juf Ilse 

L3 : 21 leerlingen : juf Kim  

L4 : 22 leerlingen : juf Severine 

L5 : 21 leerlingen : meester Lenny  

L6 : 23  leerlingen : meester Wim  

 

Ondersteunende leerkrachten : juf Lincy, juf Kimberly, meester Simon en juf Fien (NM) 

 

 Mondmaskers: de leerlingen dragen geen mondmasker. De leden van het schoolteam 

dragen een mondmasker en/of geven les met een plexi beschermingsmiddel. 

 

 Netheid: leraars en leerlingen kunnen vaak hun handen wassen of ontsmetten met 

handgel. De lokalen worden regelmatig verlucht. De school maakt dagelijks de lokalen 

grondig schoon. Hiervoor werd een hygiëneplan opgemaakt dat goedgekeurd is door de 

preventieadviseur.  

 

Wat met afstandsleren? 

 
Het afstandsleren stopt op donderdag 4 juni . We voorzien wel enkele huistaken voor tijdens de  

dagen dat leerlingen niet naar school komen.  Dit zal echter geen thuiswerk zijn, maar dit worden  

gewoon enkele huistaken.  De klastitularis informeert u hierover.  

 

Hoe verlopen de evaluaties ? 
 

Wij voorzien een eindrapport (gemiddelde van alle behaalde punten tijdens het schooljaar) voor 

alle leerlingen van de lagere afdeling.   U krijgt van ons ook een commentaar over de geleverde 

prestaties schooljaar 2019-2020 én een woordje uitleg over het afstandsleren. Taken en 

opdrachten tijdens het afstandsleren worden wel besproken en verbeterd.   Zij vormen een 

belangrijke bron aan gegevens voor de klastitularis.  Er worden geen punten gegeven op deze 

thuistaken.  

 

Wanneer is het oudercontact? 
 

De oudercontacten zullen digitaal verlopen.  Deze gaan door op maandag 22 juni, dinsdag 23 juni 

en donderdag 25 juni.  Inschrijvingen hiervoor volgen heel binnenkort. 
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Waar kan ik mijn fiets stallen? 

 

De leerlingen van L1-L2-L3 mogen hun fiets stallen aan de voorgevel van het hoofdgebouw 

(aanbellen bij de hoofdingang). 

De leerlingen van L4-L5-L6 mogen hun fiets stallen in de vaste fietsstalling (oude speelplaats). 

 

Hoe verloopt het dagelijks busvervoer? 
 

De kinderen die normaal gezien gebruik maken van het busvervoer worden vooraf nog 

persoonlijk gecontacteerd door Anja van het secretariaat. 

 

Wat met de proclamatie van het zesde leerjaar? 
 

Hiervoor wachten we op meer duidelijkheid vanuit de overheid.  De oudervereniging en het 

schoolteam zitten alvast te popelen om in actie te schieten, maar we kunnen nog geen beloftes 

doen.  

 

Wat met lunch, tussendoortjes, warme maaltijden en traktaties ?  

 

 Er zijn geen warme maaltijden.  Iedereen neemt zijn eigen lunchpakket en eigen 

tussendoortjes mee. 

 Traktaties voor verjaardagen (ijsjes, cupcakes, taart, fruitsla, …) kunnen nog steeds niet.  

Ook speelgoed of andere geschenkjes kunnen jammer genoeg niet.  

 

Wat met handgel en mondmaskers?  

 

 Kinderen in de lagere afdeling dragen geen mondmaskers. Wij hebben ontsmettende 

handgels, maar de kinderen kunnen, indien ze dit willen, een flesje in de boekentas 

stoppen.  Dit is geen verplichting.  Wij raden sterk aan om een flesje handgel mee te 

nemen in de wagen zodat de kinderen bij het verlaten van de school de handen kunnen 

ontsmetten. 

 

Extra aandacht bij warm weer 

 
Gelieve het document “Richtlijnen voor ouders bij warm weer mei 2020” goed door te nemen.  U 

vindt dit document in bijlage. Voorzie zeker voldoende fris water.  De drinkwaterfonteintjes 

mogen jammer genoeg niet gebruikt worden.   

 

Uitgeleend materiaal, bibliotheekboeken, werkschriften, leerboeken, …. 

 

 Kunnen de ouders die iPads of laptops hebben uitgeleend deze terug meenemen naar 

school op de “heropstartdag”? 

 

 Vergeet ook  niet om de bibliotheekboeken van de leerlingen van de lagere afdeling 

terug mee te nemen naar school. 

 

 De leerlingen van L3, L4 en L5 dienen op vrijdag 5 juni al hun leerboeken,  

werkschriften, onthoudkaarten, …. terug mee te nemen naar school. 

 

Hoe werk je als ouder mee aan veiligheid op school? 
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 Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt. 

 

 Zet je kind af of haal het op aan de ingang of uitgang van de school. ? U krijgt later op de 

week nog een document  “Welke ingang dient uw kind te gebruiken”.  
 

 Kom niet op het terrein van de school: niet in de gangen, niet in de klas en niet op de 

speelplaats. De poortjes van de school zijn afgesloten.  Druk op de bel als je iemand 

nodig hebt.  

 

 Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen. 

 

 Blijf niet praten aan de ingang of uitgang.  

 

 Wil je praten met iemand van het schoolteam. Maak dan een afspraak via telefoon of via 

mail.  055 / 45.57.88  - info@omerwattez.be  

 

Wat als je kind ziek is?  

 

 Zieke kinderen moeten thuisblijven. 

 

 Is iemand van je gezin mogelijk besmet met corona of heeft iemand van je gezin corona? 

Dan moet je kind 14 dagen thuisblijven. Meer informatie over de procedure:  

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-

19_procedure_contact_NL.pdf 

 

 Behoort je kind tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan 

beslist de behandelende dokter of je kind de lessen op school kan volgen of verder thuis 

blijft leren. 

 

 Behoort iemand van je gezin tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte 

immuniteit? Dan mag je kind de lessen op school volgen. Tenzij de behandelende arts 

anders oordeelt. 

 

 Wordt je kind ziek op school? Dan zetten we het in een apart lokaal. We vragen je dan 

om je kind af te halen.  Neem daarna telefonisch contact op met de huisarts. Die zal 

beslissen of je kind moet getest worden.  

 

 

Wat gebeurt er als een personeelslid of kind op school besmet is met corona?  

 

 De besmette persoon krijgt de nodige verzorging. 

 

 Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) doet een contactonderzoek en neemt de 

gepaste maatregelen. 

 

 Het CLB onderzoekt met wie de besmette persoon contact had. Hoe lang en hoe intens 

was het contact? Dat bepaalt of het om een hoog risico contact of laag risico contact 

gaat. 
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 Is je kind een hoog risico contact van de besmette persoon? Dan moet je kind 14 dagen 

thuisblijven. Neem twee keer per dag de temperatuur van je kind. Krijgt je kind 

ziektesymptomen dan moet je de huisarts telefonisch contacteren.     

 

 Is je kind een laag risico contact van de besmette persoon? Dan mag je kind naar school 

blijven gaan. Laat je kind buitenshuis een stoffen mondmasker dragen. Je kind moet ook 

1,5 meter afstand houden van andere personen.  Beperk extra sociale contacten en 

verplaatsingen. Krijgt je kind ziektesymptomen dan moet je de huisarts telefonisch 

contacteren.    

 

 Word je niet gecontacteerd door het CLB? Dan mag je kind verder naar school blijven 

gaan.  

 

 Een personeelslid dat ziek wordt op school, vragen we om naar huis te gaan en om de 

huisarts telefonisch te contacteren.   
 

Hoe organiseren we het leerlingenvervoer op een veilige manier? 

 

 De leerlingen zitten geschrankt op de bus.  De gewone maximumlimiet van 36 personen 

op de bus wordt verlaagd naar 9 leerlingen.  

 

 De plaatsen waar leerlingen niet mogen zitten, zijn afgesloten. 

 

 De chauffeur en de busbegeleider dragen altijd een mondmasker.  Bespreek dat met uw 

kind(eren). 

 

 Kinderen dienen voor het opstappen op de bus hun handen gewassen te hebben. 

 

 

Hoe bereid je als ouder je kind voor?  

 

 Praat met je kind. Stel het gerust dat het weer veilig naar school kan. Zit je kind in een 

leerjaar dat nog niet terug naar school mag? Leg dan uit waarom dat nu nog niet kan. 

 

 Bereid je kind voor: via welke ingang gaat het naar school gaan? U vindt de ingangen op 

het document “Welke ingang dient uw kind te gebruiken”.  U vindt dit document in 

bijlage. 

 

 De leden van het schoolteam zullen mondmaskers en (sommige)  ook “face shields” 

dragen. Vertel dit vooraf aan de kinderen. 

 

 Is het moeilijk om opnieuw naar school te gaan? Neem contact op met de klasleraar of 

zorgcoördinator. Samen kunnen jullie oplossingen bespreken.  

 

 Leg ook uit aan je kinderen dat we ze missen, maar bij terugkeer niet kunnen knuffelen. 
 

 Wat leren de leerlingen? En hoe gaan we hen opvolgen?  
 

 We beperken ons tot de prioritaire onderwijsdoelen. We zorgen voor een evenwichtig en 

afwisselend vakkenpakket.  U krijgt van de klastitularis nog een lessenrooster. 
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 Leerlingen mogen niet overbelast worden. Daar zorgen de leraars voor. We zetten in op 

prioritaire lesdoelen maar besteden ook aandacht aan beweging en gespreksrondes.  

 

 Uitstappen, pedagogische studiedagen, sportdagen en facultatieve verlofdagen gaan niet 

meer door dit schooljaar.  

 

 

 

 

 Meer informatie?      

 
 School : 055 / 45.57.88  - info@omerwattez.be (nieuw e-mailadres)   - zoco@omerwattez.be 

(zorgcoördinator) 

 

 Wil je graag meer weten over de heropstart van scholen?   

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/heropstart-lessen-op-school-informatie-voor-ouders  

 

 Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be  

 
  

 

We volgen de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad. We kunnen de lessen op school 

enkel herstarten, als de Veiligheidsraad de beslissing en de timing niet verandert.  

 

 

 


