Veilig heropstarten vanaf vrijdag 15 mei 2020
Beste ouders,
Fantastische kinderen,
Onze school kan vanaf vrijdag 15 mei opnieuw starten (joepie!). Het zal voor ons allemaal een grote stap zijn om ons
veilige huis te verlaten en de wereld terug in te stappen.

Maar zoals u hieronder kunt lezen, zijn wij er helemaal op voorbereid om zowel de
noodopvang als de lessen veilig te laten verlopen.
Op geen enkel moment zal uw kind in contact komen met andere kinderen of
leerkrachten dan de kinderen en de leerkrachten uit de eigen ‘contactgroep’. Die
contactgroep bestaat steeds uit maximum 12 personen (behalve in de noodopvang:
maximum 17 personen).
Verder poetsen we voortdurend toiletten, speeltuigen, materialen, banken en wassen we
talloze keren per dag samen de handen.
Alle juffen en meesters dragen mondmaskers en/of gezichtsschermen.

L1 – L2 – L6
Vanaf vrijdag 15 mei krijgen de kinderen van het 1ste, 2de en 6de leerjaar les op school. Voor hen organiseren we dan
geen afstandsonderwijs meer. Er is mogelijkheid tot voor- en naschoolse opvang. Vooraf inschrijven bij de
leerkracht of via 09 225 05 93.

Kleuter – L3 – L4 – L5
Voor de andere kinderen - kleuter, 3de lj, 4de lj, 5de lj - blijven we afstandsonderwijs organiseren zoals tot nu toe
gebeurde.
Indien nodig, kan u een beroep doen op de noodopvang (inschrijven via de leerkracht van uw kind of via 09 225 05
93).
Hieronder vindt u meer details.
Hopelijk tot gauw. Stay safe, take care.
Het schoolteam van Sint Lievenscollege.

Het 1ste , 2de en 6de lj, de brugklas en enkele kinderen uit de kameleonklas krijgen les op school

1ste leerjaar:








4 contactgroepen van 9 tot 12 kinderen
Leerkrachten: juf Fien/ juffen Mieke + Isabeau/ meester Sami + juf Lieselot/ meester Lukas + juf Lindsay
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van 8u40 tot 14u55
Deze contactgroepen hebben gescheiden middagpauze van 11u50 – 12u45
Het veiligste is dat u uw kind laat eten op school. We voorzien geen warme maaltijden.
Afzetten van de kinderen om 8u40 aan de hoofdingang, keizer karelstraat
Ophalen kinderen uit de contactgroepen o.l.v. juf Fien&meester Lukas: garagepoort DE REEP om 14u55
Ophalen kinderen uit de contactgroepen o.l.v. juf Isabeau&meester Sami: Keizer Karelstraat 12 om 14u55

2de leerjaar:








3 contactgroepen van 7 tot 12 kinderen
Leerkrachten: juf Eline/ juf Lies + meester Bart/ juf Lisa
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van 9u20 tot 15u30
Deze contactgroepen hebben gescheiden middagpauze van 12u30-13u25
Het veiligste is dat u uw kind laat eten op school. We voorzien geen warme maaltijden.
Afzetten van de kinderen om 9u20 aan de hoofdingang, keizer karelstraat
Ophalen kinderen uit de contactgroepen o.l.v. juf Lisa: garagepoort DE REEP om 15u30
Ophalen kinderen uit de contactgroepen o.l.v. juf Lies&juf Eline: Keizer Karelstraat 12 om 15u30

6de leerjaar:








3 contactgroepen van 9 à 10 kinderen
De kinderen van L6 dragen mondmaskers. Ze zullen deze krijgen op school.
Leerkrachten: juf Chloé/meester Tim.
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van 8u55 tot 12u10 OF van 13u05 tot 15u45
Dit is dus een halve lesdag op school en dan nog een halve lesdag thuis!
Afzetten van de kinderen om 8u55/13u05 aan de hoofdingang, keizer karelstraat
Ophalen van de zesdeklassers om 12u10/15u45 aan de garagepoort kant DE REEP

Kameleonklas
 Op woensdagvoormiddag van 8u40 tot 11u50 krijgen vijf kinderen uit de kameleonklas Nederlandse les.
Afzetten en ophalen via de gewone ingang (Keizer Karelstraat)
Brugklas
 Kinderen uit de brugklas van juf Doreen, ook zij die niet in het zesde leerjaar zitten, hebben les op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag van 8u55 tot 12u10.
 De kinderen uit de brugklas dragen mondmaskers die ze zullen krijgen op school.
 Afzetten en ophalen via de gewone ingang (Keizer Karelstraat).

Voor- en naschoolse opvang L1-L2-L6
 Voor een veilige organisatie vragen we u de kinderen zo stipt mogelijk af te zetten en op te halen.
 De voor- en naschoolse opvang van L1 – L2 – L6 gebeurt door juf Latifa. (7u30 tot 18u00). Graag vooraf
inschrijven bij de klasleerkracht.

De kleuters, het 3de, 4de en 5de leerjaar krijgen onderwijs op afstand

Voor deze kinderen verandert er voorlopig niets. Deze kinderen krijgen onderwijs op afstand.

Indien u noodopvang nodig heeft, contacteer dan de juf of meester van uw kind of
bel 09 225 05 93.
Vooraf inschrijven is noodzakelijk voor een goede organisatie en optimale veiligheid
van de kinderen.
Geef ook aan van wanneer tot wanneer u opvang nodig heeft.

De kinderen die in de opvang blijven, zullen verblijven in de refterblok en volledig gescheiden worden van de kinderen
die les krijgen.
Afzetten en ophalen gebeurt aan de schoolpoort (wij voorzien een éénrichtingsverkeer).
In het bovenste lokaal zullen de kleutertjes zitten (max. 15 kleuters onder leiding van 2 kleuterleidsters).
In de onderste refter zullen de lagere schoolkinderen (L3, L4, L5) zitten. Deze leerlingen zullen hun schoolwerk
(afstandsonderwijs) maken onder begeleiding van drie derdejaars-stagiaires. Daarna wordt hun dag gevuld met
leerrijke
activiteiten.
Spelen en bewegen kan voor deze kinderen in de binnentuin en in de turnzaal (en hopelijk op de Reep: we vroegen
een
verkeersvrije
schoolstraat
aan).
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Afzetten en ophalen gebeurt aan de hoofdingang van de school (Keizer Karelstraat 12).
Ouders mogen de school niet betreden.
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VEILIGHEIDSMAATREGELEN OP SCHOOL EN IN DE OPVANG

De veiligheid van onze leerlingen en ons personeel
is het belangrijkste.
In het filmpje (va.zaterdag 8/05 op de
schoolwebsite slckeizerkarel.be en op onze
facebookpagina) ziet u welke maatregelen we
nemen.

De kinderen van de opvang worden volledig gescheiden van de kinderen die les krijgen. De kinderen die les krijgen,
zullen in de klaslokalen van de hoofdblok zitten; de opvang gaat door in de refterblok.

Vooraleer de kinderen de school betreden, wordt hun lichaamstemperatuur
gemeten met een hoofdthermometer. Bij koorts, hoesten, niezen… wordt het
kind meteen apart geplaatst tot het opgehaald wordt door de ouders.

Alle juffen, meester, begeleiders, … op school dragen voortdurend een
gezichtsscherm en/of mondmasker.

Bij het binnenkomen van de school, het verlaten van de school, voor het eten, voor- en na
het toiletbezoek en nog talloze andere keren zullen de handen gewassen worden.

De kinderen van de contactgroepen of contact’bubbels’ komen
op geen enkel moment met de kinderen uit andere
contactgroepen in contact. Ook komen zij enkel met hun eigen
leerkracht in contact.

De kinderen zitten in voldoende ruime lokalen (minimum 4m2 per
kind).
De lokalen worden zoveel mogelijk geventileerd; de ramen staan
zoveel mogelijk open.

Klinken, banken, ..worden meerdere malen per dag gereinigd. Elke avond wordt het
lokaal gepoetst. De kinderen blijven steeds in hetzelfde lokaal.

Kinderen eten hun eigen meegebrachte lunch, samen met de kinderen uit
de eigen contactgroep, o.l.v. de juf/meester, in de eigen klas. Daarna
spelen zij 40 minuten op de speelplaats, in een aparte speelzone.

De speelplaats is opgedeeld in 4 speelzones, gescheiden
door hekkens. De kinderen spelen enkel met kinderen van
hun eigen contactgroep in 1 zone. Er wordt toezicht
gehouden opdat kinderen niet over de hekkens heen met
elkaar in contact komen. De speeltuigen worden na elke
speeltijd gepoetst.

Naar het toilet gaan gebeurt onder de leiding van de leerkracht,
samen met de kinderen van de eigen contactgroep.
Na elk toiletbezoek worden de toiletten gepoetst (en
natuurlijk, de handen gewassen).

Vanaf de ingang tot de klas staat éénrichtingsverkeer
aangeduid op de vloer en op de trappen zodat voldoende
afstand gehouden wordt. We gebruiken verschillende
uitgangen. (uitgang aan de Keizer Karelstraat + uitgang De
Reep)

AFZETTEN EN OPHALEN VAN DE KINDEREN

Wij vragen u, de kinderen zoveel mogelijk stipt bij
aanvang/einde van de lessen af te zetten/op te halen
zodat we de voor- en naschoolse opvang veilig kunnen
organiseren en geen contactgroepen moeten mengen.
Ouders zetten hun kinderen af/halen hun kinderen op aan
de schoolpoort maar betreden de school niet.
Wij zorgen voor de schoolpoort voor afstandsmarkeringen
en éénrichtingsroute. Bedankt om deze strikt op te
volgen.
Draag een mondmasker (of alternatief) en kom alleen naar
school indien mogelijk.

Eerste leerjaar:
 Afzetten van de kinderen om 8u40 aan de hoofdingang, keizer karelstraat
 Ophalen kinderen uit de contactgroepen o.l.v. juf Fien&meester Lukas: garagepoort DE REEP om 14u55
Ophalen kinderen uit de contactgroepen o.l.v. juf Isabeau&meester Sami: Keizer Karelstraat 12 om 14u55

Tweede leerjaar:
 Afzetten van de kinderen om 9u20 aan de hoofdingang, keizer karelstraat
 Ophalen kinderen uit de contactgroepen o.l.v. juf Eline, juf Lies: garagepoort DE REEP om 15u30
Ophalen kinderen uit de contactgroepen o.l.v. juf Lisa: Keizer Karelstraat 12 om 15u30

Zesde leerjaar:
 Afzetten van de kinderen om 8u55/13u05 aan de hoofdingang, keizer karelstraat
 Ophalen van de zesdeklassers om 12u10/15u45 aan de garagepoort kant DE REEP

Noodopvang (kleuter + derde, vierde en vijfde leerjaar):
 Afzetten van de kinderen aan de hoofdingang, keizer karelstraat
 Ophalen van de kinderen aan de hoofdingang keizer karelstraat.

NOG VRAGEN OF BEZORGDHEDEN?
Richt u tot de juf of meester van uw kind, of bel de directeur via 09 225 05 93.

