Opstart alle afdelingen
juni
Oostende, 29 mei 2020
Beste ouder
Na de beslissingen van de scholengroep en de regering zijn we verheugd u te melden dat de school opnieuw start op 4
juni (peuter/kleuteronderwijs) en 5 juni (lager onderwijs).
Dit betekent dat de noodopvang voor de ingeschreven leerlingen nog doorgaat op donderdag 4 juni voor L1 en L2
(uitgezonderd de leerlingen die les hebben), L3, L4, L5 en L6. De organisatie van de noodopvang gaat door zoals
gewoonlijk.
HERINNERING: Zoals eerder aangekondigd en volgens de kalender die in het begin van het schooljaar werd gegeven is
er geen school op maandag 1, dinsdag 2 en woensdag 3 juni.
De heropening van de volledige school is enkel mogelijk indien de veiligheidsmaatregelen worden nageleefd. Dit vraagt
opnieuw heel wat inspanningen om dit te organiseren. De (verplichte) manier hoe de kinderen gebracht en opgehaald
worden vindt u op het grondplan (bijlage).
Hoe verloopt de organisatie op school?
Leerjaar/groep
Peuters (beide klassen zijn
samen 1 bubbel)

Onthaal in de klas
Tussen 8u10 en 9u00

Start les
9u00

Kleuters

Tussen 8u10 en 9u00

9u00

Lager onderwijs: L1, L2, L3,
L4 en L5
Afdeling Stene

Tussen 8u10 en 8u40

8u40

Lager onderwijs L6
Afdeling Pegasus

Tussen 8u30 en 8u40

8u40

Kinderen afhalen
Maandag: tussen 15u en 16
Dinsdag tussen 15u en 16u
Woensdag tussen 11u en 11u35
Donderdag tussen 15u en 16u
Vrijdag tussen 14u en 15u
Uw kind kan op ma, di, do en vrij ook
afgehaald worden om 12u op voorwaarde
dat uw kind na de middag thuis blijft.
Maandag: tussen 15u en 16
Dinsdag tussen 15u en 16u
Woensdag tussen 11u en 11u35
Donderdag tussen 15u en 16u
Vrijdag tussen 14u en 15u
Uw kind kan op ma, di, do en vrij ook
afgehaald worden om 12u op voorwaarde
dat uw kind na de middag thuis blijft.
Maandag: tussen 16u en 16u15
Dinsdag tussen 16u en 16u15
Woensdag tussen 11u35 en 11u45
Donderdag tussen 16u en 16u15
Vrijdag tussen 15u05 en 15u15
Maandag: tussen 16u en 16u15
Dinsdag tussen 16u en 16u15
Woensdag tussen 11u35 en 11u45
Donderdag tussen 16u en 16u15
Vrijdag tussen 15u05 en 15u15

Opstart alle afdelingen
juni
Er is geen voor-en naschoolse opvang.
De stad Oostende neemt deze taak op zich en brengt deze kinderen ook naar de school. KLIK HIER voor meer info.
Hoe kan de school de veiligheid garanderen?
Er is een verschil tussen het kleuter en lager.
KLEUTERONDERWIJS:
Volgende maatregelen worden gehanteerd volgens de decretale richtlijnen.
•
•

•
•

•
•

•

Contactbubbel: Iedere klasgroep bestaat uit dezelfde leerlingen. De groepen krijgen geen contact met elkaar.
Aparte speeltijden en lunchpauzes: lunchpauzes gebeuren in de klas of buiten. Ook hier vermijden we contact
met de leerlingen uit de andere bubbel (klas). Graag een persoonlijke handdoek meebrengen (soms zitten we
op het gras).
Social Distance (SD): In de klas is er geen SD. Enkel de volwassenen houden rekening met de SD tegenover
elkaar.
Mondmasker: Het personeel is niet verplicht om een mondmasker te dragen. Ook de kinderen dragen geen
mondmasker. Enkel bij contact tussen volwassenen is een mondmasker verplicht. Bij het afhalen van uw kind
draagt de ouder en de leerkracht een mondmasker.
Ontsmetten: De handen worden vaak gewassen of behandeld met handgel. Ieder lokaal is hierop voorzien. Na
de lesdag worden de banken ontsmet.
Kinderen brengen en afhalen: Als ouder krijgt u ruim de tijd om uw kind te brengen en af te halen (zie tabel).
Op die manier hopen we dat er een verspreiding is van ouders die op het domein komen. De kinderen worden
gebracht en afgehaald aan de klas (zie grondplan). Na het ophalen van uw kind verlaat u onmiddellijk het
domein.
Lunchpakket: wie een hele dag naar school gaat, moet verplicht op school eten (eigen lunchpakket voorzien
mits er geen warme maaltijden zijn). Een halve dag naar school kan enkel in de voormiddag (ophalen om 12u)

LAGER ONDERWIJS:
Volgende maatregelen worden gehanteerd volgens de decretale richtlijnen.
•
•

•
•
•
•

•
•

Contactbubbel: Iedere klasgroep bestaat uit dezelfde leerlingen. Ze krijgen een vaste plaats in hun lokaal. De
groepen krijgen geen contact met elkaar.
Aparte speeltijden en lunchpauzes: lunchpauzes gebeuren in de klas of buiten. Ook hier vermijden we contact
met de leerlingen uit de andere bubbel (klas). Graag een persoonlijke handdoek meebrengen (soms zitten we
op het gras).
Social Distance: In de klas is er geen SD. Enkel de volwassenen houden rekening met de SD tegenover elkaar.
Mondmasker: Het personeel is voorzien van een mondmasker en een spatscherm tijdens het lesgeven. De
leerlingen dragen geen mondmasker.
Ontsmetten: De handen worden vaak gewassen of behandeld met handgel. Ieder lokaal is hierop voorzien. Na
de lesdag worden de banken ontsmet.
Kinderen brengen: L1 langs de turnzaal (fietsenstalling), L2 langs de zijdeur (Steensedijk nr 352), L3AB langs de
traphal (grasveld), L3C rechtstreeks aan de klas, L4 langs de ingang lift, L5 langs de traphal aan de rode zaal. L6
blijft in de campus Pegasus.
Kinderen afhalen (zie grondplan): L1 langs de turnzaal (+ parking), L2 +L3AB langs de traphal, L4 + L5 aan het
afdak, L6 in campus Pegasus
Lunchpakket: eten op school is verplicht. De ouders voorzien een lunchpakket voor hun kind mits er geen
warme maaltijden op school zijn.
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Hulp van ouders
• Draag een mondmasker bij het brengen en afhalen van uw kind (verplicht).
• Laat de kinderen thuis al preventief naar het toilet gaan voor ze naar school komen.
• Bekijk goed de grondplannen hoe ons domein betreden wordt.
• Wees op tijd. De school houdt zich strikt aan de openingsuren.
• Verlaat de school volgens de bewijzering.
• Blijf niet praten bij de ingang of uitgang en zeker niet op het domein.
• Hou rekening met de SD.
• Betreed het schoolgebouw niet. Indien u contact wilt met iemand van het personeel dan is het verplicht een
afspraak te maken.
• De verjaardag van uw kind zal gevierd worden maar helaas mogen er geen traktaties in de klas worden
uitgedeeld.
• Er wordt gevraagd geen media mee te geven met uw kind.
Wat met zieke kinderen?
• Zieke kinderen blijven thuis.
• Kinderen die behoren tot de risicogroep vragen best raad aan de behandelde geneesheer. Die kan hieromtrent
een heldere beslissing geven.
• Zieke kinderen op school worden onmiddellijk apart gezet in een lokaal. U wordt opgebeld om onmiddellijk uw
kind te komen afhalen. Ga daarna naar de dokter.
Wat gebeurt er als een personeelslid of kind op school besmet wordt met het coronavirus?
• De besmette persoon krijgt de nodige verzorging.
• Het CLB doet een contactonderzoek en neemt gepaste maatregelen.
• Het CLB onderzoekt met wie de besmette persoon contact had. Ook de intensiteit van het contact wordt in
kaart gebracht. Dit bepaalt de risicofactor.
• Bij een hoog risico moet je kind 14 dagen thuis blijven.
• Bij een hoog risico is de kans groot dat de volledige klas thuis moet blijven. Indien het ergste geval kan worden
beslist om de school volledig te sluiten.
• Bij een laag risico mag je kind naar school blijven gaan mits enkele strikte voorwaarden.
• Een personeelslid dat ziek wordt gaat naar huis en contacteert de dokter.
Hoe zit het met de opvolging van de leerstof?
• De school beperkt zich enkel tot de essentie van de leerstof. Er wordt een selectie gemaakt van wat echt
belangrijk is naar volgend schooljaar.
• Ouders van kinderen die het reeds moeilijk hadden voor de coronacrisis worden nog uitgenodigd voor een
gesprek rekening houdend met de veiligheidsnormen. Deze gesprekken zullen plaats vinden in juni.
• Op het einde van het schooljaar krijgen de kinderen een vervangend rapport mee.
Moet mijn kind naar school?
We hebben het volste begrip dat ouders hun kind niet naar school sturen uit angst voor het virus. Mits alle leerkrachten
opnieuw les geven aan de volledige groep is het onmogelijk om naast het lesgeven ook aan preteaching te doen voor
de kinderen die thuis blijven.
Bedankt om deze richtlijnen te volgen. Enkel op deze manier is het mogelijk om alle klassen te openen. Dank aan de
ouders en mijn team om zich steeds zo flexibel op te stellen.
Wesley Samyn
Vervangend directeur

