
 
                                                                                                                                                                  8 mei 2020  

HEROPSTART VAN DE LESSEN 

Beste ouders,     

Wij zijn heel blij dat de scholen terug open mogen om les te geven!  Vanaf 15 mei krijgen sommige 

klassen (1L, 2L en 6L) dan enkele dagen les op school. De andere dagen leren de leerlingen thuis of in 

de noodopvang.  

De prioriteit bij deze opening  = veiligheid van kinderen en personeel van de school! 

1. Voor 1L, 2L en 6L :  

- Er mogen maximum 14 leerlingen in één groep zitten. Daarom wordt elke klasgroep door de 
leerkrachten verdeeld in 2 deelgroepen. Begin volgende week zetten we de verdeling van de 
groepen op de klaspagina van de website.    

● 1LA groep 1 (1LA1) en 1LA groep 2 (1LA2) → juf Annelies 

● 1LB groep 1 (1LB1) en 1LB groep 2 (1LB2) → juf Veerle 

● 2LA groep 1 (2LA1) en 2LA groep 2 (2LA2) → meester Geert 

● 2LB groep 1 (2LB1) en 2LB groep 2 (2LB2) →  juf Marie 

● 6LA groep 1 (6LA1) en 6LA groep 2 (6LA2) → juf Els 

● 6LB groep 1 (6LB1) en 6LB groep 2 (6LB2) →  juf Sara (vervangt juf Lynn die nu in 
bevallingsverlof is) 
 

- We kiezen voor een gefaseerde opstart wegens het hoge aantal kinderen in deze 
leeftijdsgroepen, dit kan later mogelijk aangepast worden.  
Op vrijdag 15/05:  

● van 8u30-15u10 : Alle kinderen van het eerste leerjaar (1LA1 - 1LA2 - 1LB1 - 1LB2) 

Op maandag 18/05: 

● van 8u30-15u10 : Alle kinderen van 1LA1 en 1LB1 

● van 8u30-15u20 : Alle kinderen van 2LA1 en 2LB1 

● van 8u30-15u30 : Alle kinderen van 6LA1 en 6LB1 

Op dinsdag 19/05:  

● van 8u30-15u10 : Alle kinderen van 1LA2 en 1LB2 

● van 8u30-15u20 : Alle kinderen van 2LA2 en 2LB2 

● van 8u30-15u30 : Alle kinderen van 6LA2 en 6LB2 

Op woensdag 20/05 : geen les : directie en leerkrachten evalueren de voorbije dagen. 

 

 

 

 



 

Voor de maand mei kan je zien in onderstaand schema wanneer je kind les heeft op school. 
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- Er wordt verwacht dat leerlingen van 1L, 2L en 6L aanwezig zijn tijdens de les op hun voorziene 
dagen.                         
Ouders van deze leeftijdsgroepen die om één of andere reden toch beslissen om hun 

kind(eren) niet naar school te sturen, laten dit weten aan de directie.  

- Op lesdagen gaan kinderen niet naar huis om te eten tijdens de middagpauze. 

- Er zijn geen rijen en er is geen schoolbusvervoer. 

 

2. Voor kleuters en leerlingen van 3L, 4L en 5L blijft het afstandsleren van de voorbije weken 

verder lopen: de leerkrachten zetten taken en activiteiten op de klaspagina van de website. 

Die taken kan u ook nog steeds op papier komen afhalen op school.  

  

3. Noodopvang  

De school zal nog een bevraging doen om te weten welke ouders nood hebben aan opvang :  

(voorwaarden: ouders werken beiden buitenshuis en bezorgen school een attest van de 

werkgever). Twijfel je of je kind naar de opvang kan?  Neem dan contact op met de school. 

4. Infano zorgt voor de voor- en naschoolse opvang (betalend) 

● 7 u - 8.15 u: voorschoolse opvang  

● 16.45 u - 18 u : naschoolse opvang            

 

Wij beseffen dat dit weer heel wat nieuwigheden zijn, beste ouders, maar we maken er samen het 

beste van in veilige omstandigheden! 

Dank voor uw medewerking! 

Gert Engels en Machteld Vandeneede 

Directie De Windroos  



 

Hieronder vindt u nog extra informatie. Heeft u nog vragen of bezorgdheden, neem dan zeker contact 

op met de directie via 02/251 34 46 of via directie@dewindroos.net  

Hoe houden we de school veilig? 

De veiligheid van onze leerlingen en ons personeel is het belangrijkste. De school volgt de heel 
strenge voorschriften van de Veiligheidsraad rond hygiëne, bescherming en social distancing  

- Vaste groepen (contactbubbels): de groepen blijven zo veel mogelijk dezelfde. De leerlingen 
krijgen een vaste plaats in een vast lokaal. De verschillende groepen hebben geen contact 
met elkaar. 

- Aparte speeltijden en lunchpauzes: de leerlingen gaan niet allemaal samen lunchen of spelen 
op de speelplaats. 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, in de gangen en op de speelplaats. De leerlingen krijgen les in kleinere groepen 
(maximaal 14 leerlingen). Wij ervaren nu reeds in de noodopvang dat afstand houden voor 
kleuters zeer moeilijk is. Toch proberen we ook bij hen deze maatregel zo goed als mogelijk 
toe te passen. 

- Mondmaskers: de leerlingen dragen geen mondmasker. De leraars dragen een mondmasker.     
-  Netheid: leraars en leerlingen kunnen vaak hun handen wassen of ontsmetten met handgel. 

De lokalen worden regelmatig verlucht. De lokalen worden dagelijks gereinigd, de toiletten 
tweemaal per dag. 

 

Hoe werk je als ouder mee aan veiligheid op school? 

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

speelplaats. 
- Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen. 
- Blijf niet praten aan de ingang of uitgang. 

 

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. 

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. 
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