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NIEUWSBRIEF 30 APRIL 2020
“Heropstart scholen”
Beste ouders en kinderen,

Ten Aard, donderdag 30 april 2020

In onderstaande nieuwsbrief vindt u alvast wat algemene informatie in verband met de
komende opstart van onze school. Lees deze alvast aandachtig. Volgende week zal er
zeker nog een nieuwe nieuwsbrief volgen me meer concrete info en extra updates.
1.Algemene richtlijnen
Basis- en secundaire scholen kunnen vanaf maandag 18 mei opnieuw starten. Bepaalde
leerjaren krijgen dan weer lessen op school. Scholen kunnen kiezen om al te openen op
vrijdag 15 mei voor een pilootfase. Dat besliste de Nationale Veiligheidsraad op vrijdag
24 april. Op dinsdag 28 april werkten de minister van Onderwijs en de sociale partners
verdere richtlijnen uit. Zo konden scholen nagaan hoe ze veilig en doenbaar kunnen
herstarten.
Voor de lagere school werd gekozen om 3 leerjaren fysiek terug naar school te laten
gaan. Voor de leerjaren die niet op school kunnen zijn, blijft ‘pré-teaching’ via
afstandsleren van toepassing. In het kleuteronderwijs kan de social distancing niet
gehandhaafd worden en ook het afstand houden is hierbij niet steeds mogelijk.
Daarom start het kleuteronderwijs nog niet.
2.Wat betekent dit concreet voor onze school?
We starten onze school op een voldoende veilige manier met de nodige maatregelen
rond hygiëne en social distancing. Ook het principe van contactbubbels blijft behouden:
leerlingen krijgen in een vast klaslokaal en in vaste groepen van een tiental leerlingen
les. Iedere leerling krijgt in het lokaal een vaste zitplaats. Het gebruik van mondmaskers
is in het basisonderwijs verplicht voor alle personeelsleden, maar niet voor de kinderen
(ook niet als deze al 12 jaar zijn).
Wij gaan onze 39 leerlingen in L1 verdelen in 4 groepen in blok A (blok van 3de
kleuterklas en 1ste leerjaar), de 48 leerlingen van L2 in 4 groepen in blok C (blok van
2de-4de leerjaar) en de 34 leerlingen van L6 in 4 groepen in blok D (nieuwbouw).
Onze schooldagen en uren zien er als volgt uit : op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag van 8.30u tot 11.30u krijgen L1 en L2 les op school, L6 van 9 tot 12 uur.
Het spreekt voor zich dat we extra leerkrachten van andere klassen die nog niet
opstarten, gaan inschakelen. Welke leerkrachten en in welke lokalen les gegeven zal
worden,geven wij u volgende week graag mee. Ook praktische afspraken rond brengen
en afhalen van de kinderen, combinatie met opvang, … enzovoort.
Pré-teaching blijft doorlopen voor deze kinderen, op woensdag en eventueel tijdens de
namiddagen. Ook voor de kinderen van leerjaren die nog niet opstarten en voor de
kleuters blijven wij onderwijs bieden op afstand.
3.Opvang
We blijven voorzien in opvang van leerlingen tijdens de schooluren.
-Enkel voor kinderen van wie beide ouders werken in een cruciale sector (zorg,
veiligheid, voedingsnijverheid, distributie ...) en/of in een sector die heropstart
waardoor ze hun kind niet meer zelf kunnen opvangen.
-Ook leerlingen in een kwetsbare thuissituatie komen in aanmerking. De school gaat
daarover vooraf in overleg met het CLB en de ouders.

De algemene richtlijn om kinderen zoveel mogelijk thuis te houden, uitgezonderd de
momenten dat ze op school verwacht worden om les te volgen, blijft gelden. Wie
opvang nodig heeft, tijdens de weken van 4 en/of 11mei mag dit doorgeven via
mail zoals de voorbije weken: directie@vbsgeta.be
4. Voor u als ouder
4.1. Pré-teaching op afstand
Wij zijn ons bewust dat onderwijs op afstand niet evident is om thuis met uw kind(eren)
te organiseren. Enkele tips:
-Blijf in de buurt om vragen te beantwoorden.
-Wanneer kan je kind werken voor school? Maak samen een plan op.
-Maak voldoende tijd om te ontspannen, ook voor jezelf.
-Gaat het moeilijk om thuis te leren? Neem contact op met de klasleraar. Samen kunnen
jullie oplossingen bespreken.
We weten dat het niet gemakkelijk is. Je doet wat je kan, dat is meer dan voldoende !
Via het weekschema doen we ons best om haalbare lessen en opdrachten te geven, met
voldoende ondersteuning zoals filmpjes of een woordje uitleg en contactmomenten met
de klasleerkracht. Door feedback van de klasleerkracht, van u als ouder, via de
ouderraad of via een eigen klasbevraging, probeerden we ons afstandsonderwijs reeds
bij te sturen of te verbeteren.
4.2.Aantal kinderen op school/in opvang
Om alles goed te kunnen voorbereiden is het belangrijk om te weten hoeveel kinderen er
zullen aanwezig zijn tijdens deze heropstartfasen, dwz vanaf 15 mei. We beseffen dat
het voor ouders niet evident is om een planning op te geven voor enkele weken. Toch is
deze info echter cruciaal voor onze schoolteams om een goede planning te kunnen
uitwerken. Daarom bevragen wij u hierover, voor elk kind apart.

Gelieve de bevraging(en) omtrent afstandsleren en opvang in te
vullen via volgende link ten laatste op maandag 4 mei om 20uur:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4UbkOJ5CVkW8swxIx6bkIhzb6
tSiFiedp0PF06Y6n1MRyUw/viewform?vc=0&c=0&w=1&fbzx=-27
5.Maandpuntje mei/juni
Binnen ons jaarthema “Handen vol hoop” planden we voor deze maanden de focus
“handen vol moed”. Zeer passend in deze coronatijden !
We zetten dus moed, volhouding en doorzettingsvermogen ook op afstand extra in de
kijker. Je kan via deze link een fijn passend filmpje bekijken :

https://habitsofmind.nl/pip-ik-kan-het-zelf/?refID=89

6.Tot slot
Laat ons hopen dat stilaan het “normale” (school)leven terug op gang kan komen … mits
de nodige inspanningen en aanpassingen.
Wij vragen u nog wat geduld omtrent concrete afspraken. Dit gaat u in de volgende
nieuwsbrieven terug vinden.
Wij doen allen onze uiterste best om deze nieuwe situatie zo goed en zo veilig mogelijk
voor te bereiden voor onze kinderen en voor ons personeel.
Blijf ondertussen goed zorg dragen voor jezelf en voor elkaar …
Ellen Beyens, directie
en het ganse schoolteam
Volgende nieuwsbrief : ten laatste tegen vrijdag 8 mei

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

