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Info heropstart lessen L1, L2, L6 / Info noodopvang & pre-teaching 

Eeklo, 29/04/2020 

Beste ouders 

Eerst en vooral willen we jullie uitdrukkelijk bedanken voor jullie inzet en engagement sinds het 
doorvoeren van de coronamaatregelen. Wij stellen vast dat jullie uiterst flexibel en creatief 
omgegaan zijn met de richtlijnen van de overheid m.b.t. de noodopvang en deze goed hebben 
opgevolgd.  

Ook het opschorten van de lessen en het afstandsleren (pre-teaching) zijn niet enkel voor de 
leerkrachten een grote uitdaging geweest, maar ook voor jullie en de kinderen zelf was dit geen 
evidentie. Jullie aanpassingsvermogen, medewerking en de motivatie van jullie kind(eren) doen 
onze leerkrachten echt deugd en verdienen onze waardering! 

Op vrijdagavond 24 april 2020 besliste de nationale veiligheidsraad dat sommige lessen op 
school kunnen herstarten vanaf maandag 18 mei. Op vrijdag 15 mei kunnen scholen de deuren 
openen voor een pilootfase.  

 

Wat betekent deze beslissing voor onze school? 
Op vrijdag 15 mei zal L6 (enkel in de voormiddag) de lessen herstarten bij wijze van 
testfase. 

 Op maandag 18 mei worden de lessen officieel terug opgestart voor L1, L2 en L6: 

§ L1 + L2:  maandag, dinsdag en woensdag (halve dag) 

§ L6:  maandag en dinsdag (woensdag NIET) 

*Hou er ook rekening mee dat niet elke school dezelfde opstart kent. De veiligheid staat 
centraal en op basis daarvan wordt bepaald wat in elke school mogelijk is. Sommige 
scholen zijn groter/kleiner dan andere, hebben minder/meer lokalen ter beschikking, 
hebben minder/meer personeel of hebben een specifiek leerlingenpubliek, … 

 

Hoe pakt de school deze organisatie aan? 
Op schoolniveau werd een CoronaCel (CC) opgericht die de personeelsleden ondersteunt bij de 
praktische aanpak van de heropstart. Hygiënische voorzorgsmaatregelen, lokaalwijzigingen, 
uurroosters, alternerende speeltijden en middagpauzes, … alles wordt aangepast om deze 
herstart zo veilig mogelijk te laten verlopen. 

We zijn er ons van bewust dat er nog heel wat zaken onduidelijk zijn. We rekenen dan ook op 
jullie begrip dat we nog geen antwoord kunnen bieden op alle vragen. Maar wat we wel al 
weten, proberen we zo helder mogelijk naar jullie te communiceren. 

  



 

 GO! Basisschool De Tandem GO! Leefschool Het Droomschip 
 Eikelstraat 41b - 9900 Eeklo Blakstraat 25 - 9900 Eeklo 
 Tel. 09 377 56 44 Tel. 09 377 22 05 
 info@basisschool-detandem.be info@hetdroomschip.be 

 

 

Pre-teaching blijft van toepassing voor L3, L4 en L5 
De fase met aanbod van nieuwe leerstof via afstandsonderwijs, het zogenaamde aanloopleren, 
blijft van kracht voor de leerjaren die op 18 mei niet opstarten. (L3, L4 en L5) De 
klasleerkrachten nemen hiervoor verder contact met jullie op. 

Ook wanneer L6 niet op school is om les te volgen, zullen zij nog opdrachten krijgen via pre-
teaching. 

 

Noodopvang leerlingen op school vanaf 04 mei 
Vanaf 4 mei zullen vele bedrijven weer opstarten en dienen de scholen opnieuw opvang te 
voorzien voor werkende ouders die geen opvang hebben voor hun kinderen (ook voor ouders 
die werken in een niet-essentiële sector). We rekenen op jullie burgerzin om enkel in nood 
gebruik te maken van deze opvangmogelijkheid. 

Voor de leerlingen in de noodopvang wordt, net zoals voor de leerlingen thuis, pre-teaching 
voorzien, er worden geen lessen gegeven.  

Om ook voor deze noodopvang voldoende personeelsleden en lokalen te voorzien, vragen wij 
zich aan te melden via volgend inschrijvingsformulier: https://forms.gle/bpaK8kfLjuw8vE2G6 

 

Wat met het kleuteronderwijs? 
In deze fase gaat het kleuteronderwijs nog niet van start. Wij bieden echter wel vrijblijvende 
opdrachtjes aan die je met je kleuter kan afwerken. Kleuters uit K3 worden persoonlijk 
gecontacteerd om essentiële vaardigheden in te oefenen ter voorbereiding van de overstap 
naar het eerste leerjaar. 

 

Mag ik mijn kind uit L1, L2 of L6 thuishouden als de lessen terug starten? 
De overheid maakte een weldoordachte keuze om deze groepen leerlingen als eerste op school 
toe te laten. We raden dan ook alle ouders aan om deze leerlingen aan de lessen op school te 
laten deelnemen. Het wordt echter een moeilijke opdracht voor de klasleerkracht om naast het 
lesgeven ook nog leerlingen thuis van pre-teach-opdrachten te voorzien en te begeleiden. 
Aanwezigheden moeten (vanuit de overheid) ook worden geregistreerd. Indien jullie hier 
vragen over hebben, gelieve contact op te nemen met de directie via de gegevens onderaan 
deze brief.  

 

Onderwijstijd maximaliseren 
In deze laatste maanden van het schooljaar zullen wij ons focussen op het maximaliseren van de 
leertijd en in mindere mate in het evalueren en toetsen. We zullen zorgen voor een faire 
eindevaluatie van elk kind in functie van volgend schooljaar. 
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Verplichte veiligheidsmaatregelen op school 
De CoronaCel van de school zal te allen tijde rekening houden met alle voorzorgsmaatregelen 
die ons vanuit de overheid worden opgelegd. Dit om de heropstart van de lessen zo veilig 
mogelijk te organiseren: 

§ Zieke leerlingen blijven thuis!! 
§ De Scholengroep voorziet de school in beschermingsmaterialen voor leerkrachten en 

ander personeel (mondmaskers, handschoenen, alcoholgel, …) Leerlingen 
basisonderwijs dienen GEEN mondmasker te dragen. 

§ Handhygiëne: We zullen leerlingen trainen en begeleiden in het correct wassen en 
ontsmetten van de handen alsook de tijdstippen waarop dit dient te gebeuren. 

§ Social distancing: Leerlingen en personeel houden afstand. Ze vermijden contact met 
andere personen binnen een radius van 1,5m. 

§ U kunt uw kind(eren) afzetten aan de schoolpoort, maar u betreedt het domein niet en 
gaat onmiddellijk weer weg. U houdt zich ook aan de “social distance”. De school 
voorziet toezicht aan de schoolpoort. 

§ Behoort uw kind tot een van de risicogroepen (op basis van gezondheid), dan laat u uw 
kind beter thuis. Uw kind kan verder onderwezen worden via afstandsonderwijs. 

§ Per klaslokaal worden max. 14 leerlingen toegelaten, bovendien wordt er min. 4m2 per 
leerling voorzien. Alle kinderen blijven zo veel mogelijk in de klas die hen werd 
toegewezen. 

§ Al deze voorzorgsmaatregelen worden bij de herstart besproken met de leerlingen. 
§ Speeltijden en pauzes worden gesplitst. Ook hier zal de regel van “social distance” 

worden gecontroleerd. De aanwezige speeltoestellen mogen niet gebruikt worden. 
§ Er worden GEEN warme maaltijden voorzien. De eetzaal wordt niet gebruikt. 

Leerlingen en personeelsleden gebruiken hun eigen lunchpakket in de klas of buiten. 
De tijdstippen van de middagpauze zullen ook worden aangepast om het mengen van 
verschillende groepen zoveel als mogelijk te beperken. 

§ … 
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Uitstappen - Schoolreizen 
Zoals reeds gecommuniceerd, worden alle uitstappen en/of schoolreizen die nog voorzien waren 
dit schooljaar geschrapt. Reeds betaalde voorschotten worden terugbetaald. 

 
Waar kan ik terecht met vragen? 

§ Op school via: kristof.de.baere@sgr23.be of 09/377.56.44 

§ Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be . 

§ Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.  

§ Extra informatie voor ouders en heropstart:  
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders 

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

 
Tot slot… 

Het schoolteam werkt momenteel een grondig plan uit rekening houdend met bovenstaande 
items. Het spreekt voor zich dat we jullie op een later tijdstip informeren over de concrete 
invulling van deze herstart. Maar we wilden jullie deze eerste info alvast niet onthouden. 

Alvast bedankt voor uw begrip en medewerking. 

Met vriendelijke groeten. 
Kristof De Baere 
Directeur GO! basisscholen Eeklo 


