Nieuwsbrief mei
De school herstart
Oostende, 14 mei 2020
Beste ouder
Onlangs kreeg u een praktische brief in verband met de heropstart van de school.
Het is heel belangrijk dat de school veilig kan herstarten. Daarom zal onze school tijd maken voor de zorgen en emoties
van de leerlingen.
De leerlingen komen terug naar school maar op een totaal andere manier. Het is belangrijk dit te kaderen naar de
leerlingen toe.
Hoe verloopt de organisatie op school?
De lessen starten vanaf 15 mei op school voor het eerste, tweede en 6 de leerjaar.
Bij de andere klassen verandert er tot op vandaag niets. Het preteachen wordt verder gezet.
Leerjaar/groep
1ste leerjaar groep A
1ste leerjaar groep B

2de leerjaar groep A
2de leerjaar groep B

6de leerjaar groep A en B

Noodopvang
L1, L2, L3, L6 in Stene
L4 en L5 in Pegasus

Wanneer les?
Maandag van 8u40 tot 16u00
Dinsdag van 8u40 tot 16u00
Donderdag van 8u40 tot 16u00
Vrijdag van 8u40 tot 15u00

School open vanaf
8u10
8u10
8u10
8u10

Kinderen afhalen
16u
16u
16u
15u

Maandag van 8u40 tot 16u00
Dinsdag van 8u40 tot 16u00
Donderdag van 8u40 tot 16u00
Vrijdag van 8u40 tot 15u00

8u10
8u10
8u10
8u10

16u
16u
16u
15u

Maandag van 8u40 tot 16u00
Dinsdag van 8u40 tot 16u00

8u30
8u30

16u
16u

Maandag van 8u tot 16u
Dinsdag van 8u tot 16u
Woensdag van 8u tot 11u35u
Donderdag van 8u-16u
Vrijdag van 8u tot 15u

Aanmelden tussen
8u en 9u
8u en 9u
8u en 9u
8u en 9u
8u en 9u

Afhalen
Ten laatste om 16u
Ten laatste om 16u
Ten laatste om 11u35
Ten laatste om 16u
Ten laatste om 15u

De dagen waarop uw kind geen les krijgt, blijven de leerlingen thuis of gaan naar de noodopvang. Dit betekent het
verder inoefenen van de leerstof die op school gegeven werd.

Wat is de taak van de school tijdens de coronacrisis?
De school houdt zich aan volgende regelgeving:
• Op de eerste plaats komt het lesgeven aan het 1ste, 2de en 6de leerjaar.
• Op de tweede plaats komt het afstandsleren.
• Op de laatste plaats komt het organiseren en instaan van de noodopvang
Deze taken kunnen enkel worden vervuld indien we dit op een veilige manier kunnen organiseren.
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Hoe kan de school de veiligheid garanderen?
Volgende maatregelen zorgen ervoor dat de veiligheid van het personeel en kind op de eerste plaats komt:
• Contactbubbel: Iedere groep bestaat uit dezelfde leerlingen. Ze krijgen een vaste plaats in een vast lokaal. De
groepen krijgen geen contact met elkaar. De bubbels zijn nu klaar en kunnen niet meer gewijzigd worden
omwille van de veiligheid.
• Aparte speeltijden en lunchpauzes: lunchpauzes gebeuren in de klas of buiten. Ook hier vermijden we contact
met de leerlingen uit de andere bubbel. Graag een persoonlijke handdoek meebrengen (soms zitten we op het
gras).
• Social Distance: Het personeel en leerlingen houden voldoende afstand van elkaar (1,5 meter). Er worden
kleine groepen gemaakt (contactbubbel tussen de 10 en 14 leerlingen in het lager en maximum 20 in het
kleuter)
• Mondmasker: Het personeel is voorzien van een mondmasker en een spatscherm. 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. Ook de lokalen worden extra gepoetst en ontsmet.
Hulp van ouders
• Draag een mondmasker bij het brengen en afhalen van uw kind.
• Bekijk goed de grondplannen en de filmpjes (in eerder e-mail).
• Wees ruim op tijd. De school houdt zich strikt aan de openingsuren.
• Verlaat de school volgens de bewijzering.
• Blijf niet praten bij de ingang of uitgang.
• Betreed het schoolgebouw niet. Indien u contact wilt met iemand van het personeel dan is een afspraak maken
verplicht.
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 met je kind 14 dagen thuis blijven.
• 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 kan u uw kind voorbereiden?
• Bekijk de filmpjes die verstuurd werden via e-mail. Dit geeft u een duidelijker beeld van de werking op school.
• Praat met uw kind. Stel uw kind gerust dat het veilig is op school. Probeer uit te leggen waarom het ene kind
les krijgt en het andere niet.
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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.
• 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 midden juni.
Mijn kind krijgt het moeilijk thuis. Hoe ga ik hiermee om?
• De vraag om de kinderen naar de noodopvang te sturen omwille van moeilijkheden thuis stijgt enorm. Dit is
niet de bedoeling. Er is begrip voor iedere situatie maar de noodopvang is er enkel voor de kinderen waarvan
het echt niet anders kan (werkende ouders en kwetsbare gezinnen).
• Maak een planning op met uw kind.
• Maak voldoende tijd om te ontspannen.
• Bepreek de moeilijkheden met de klasleerkracht. Bespreek oplossingen.
Persoonlijke noot
Hoe goed deze crisistijden ook worden voorbereid, er zijn altijd obstakels die soms over het hoofd worden gezien of
worden vergeten. Daarom onze excuses indien dit zou gebeuren. We doen ons uiterste best om iedereen zo goed
mogelijk te informeren en om leerlingen op te vangen. Helaas moeten we ook harde beslissingen nemen om zo wettelijk
in orde te zijn. Dit gaat soms ten koste van het welbevinden voor zowel de leerlingen, het personeel en de ouders.
We worden allemaal belast met een enorme taak: noodopvang, preteachen, draaiboeken, organiseren, les geven, … De
combinatie vraagt veel energie. Ook de inspanningen van de ouders en leerlingen wegen soms zwaar door op het gezin.
Dit leidt tot frustratie, onbegrip en vermoeidheid wat ook heel menselijk is. Mag ik daarom vragen om steeds de kalmte
te bewaren, hoe moeilijk dit ook is.
Alleen maar met samenwerken en elkaar te helpen, kunnen we iets bereiken.
Graag willen we ook de directie en het personeel bedanken van de campus Pegasus voor het openstellen van hun school
zodat we op een veilige manier kunnen lesgeven en noodopvang voorzien.
Zorg goed voor elkaar…

Wesley Samyn
Vervangend directeur

