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Info herstart lessen na corona 

Eeklo, 12/05/2020 

Beste ouders 

Aangezien uw kind in het eerste, tweede of zesde leerjaar zit, kunnen voor hem/haar de lessen 
binnenkort terug van start gaan op school. U weet ongetwijfeld dat er heel wat 
veiligheidsmaatregelen worden vooropgesteld om de opening van de schoolgebouwen zo veilig 
mogelijk te laten verlopen. Ook wij hebben deze veiligheidsmaatregelen ter harte genomen en 
ons goed voorbereid op deze herstart. De preventieadviseur kwam onze gebouwen en locaties 
bekijken en maakte een risicoanalyse op die wij als basis hebben gebruikt om een veilig 
schoolklimaat te creëren.  

Wij houden van open communicatie, daarom publiceren wij het draaiboek voor deze herstart 
dan ook volledig openbaar op onze schoolwebsite: https://hetdroomschip.be/communicatie/ 
 

Wat volgt is een overzicht van praktische richtlijnen die u dient te weten omtrent deze herstart 
voor uw zoon of dochter. 

Bij de herstart maakt onze school eerst en vooral voldoende tijd voor de emoties en de zorgen 
van onze leerlingen. Alle vertrouwde leerkrachten en begeleiders zullen klaar staan om de 
kinderen op een veilige manier wegwijs te maken in het schoolgebeuren. 

Wie start opnieuw op school vanaf vrijdag 15 mei? En op welke dagen gaan ze 
naar school? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op donderdag 21/05 en vrijdag 22/05 is de school voor alle kinderen gesloten wegens 
Hemelvaart + brugdag! 

 

L6 
15 mei (enkel voormiddag) 

18 mei (volledige dag) 

19 mei (volledige dag) 

L1, L2 
18 mei (volledige dag) 

19 mei (volledige dag) 

20 mei (enkel voormiddag) 
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Hoe laat start de school en hoe laat eindigt deze? 

Voor- en naschoolse opvang in samenwerking met Bukinop zal mogelijk zijn. Er is echter geen 
busvervoer mogelijk, meer info over deze organisatie volgt. 

Er is ‘s morgens toezicht op de speelplaats vanaf 8u30, na schooltijd tot 15u45. We voorzien 
iets meer tijd voor het onthaal van de kinderen maar rekenen erop dat u uw kind ’s morgen 
tussen 8u30 en 8u50 naar school brengt via het hekken aan de Galgenstraat. 

Na schooltijd kunt u uw kind vanaf 15u15 tot 15u45 ophalen op dezelfde plaats. 

Mogen kinderen op school blijven eten? 

Ja zeker, wij raden dit ten zeerste aan. Omdat we meer tijd nodig zullen hebben om leerlingen 
naar de klas te brengen en speeltijden te organiseren, zal de middagpauze slechts 1 uur duren. 
Wij raden aan dat alle kinderen ’s middags op school blijven eten, dit om de contactbubbels zo 
weinig mogelijk te verstoren. 

De eetzaal zal niet worden gebruikt, maar alle leerlingen eten in de klas met hun eigen klagroep 
met de juf of meester. 

LET WEL:  

Er zijn geen warme maaltijden mogelijk. Alle kinderen dienen eigen boterhammen en een 
drankje te voorzien. 

Hoe houden we de school veilig? 

De veiligheid van onze leerlingen, ouders en personeelsleden is het aller belangrijkste. Het 
spreekt voor zich dat wij ons aan heel wat veiligheidsmaatregelen dienen te houden: 

§ 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, de gangen en op de speelplaats. De leerlingen krijgen les in kleinere groepen 
(maximaal 14 leerlingen). 

§ Mondmaskers: de leerlingen dragen geen mondmasker. De leraars dragen een mondmasker 
en/of een faceshield.  

§ Netheid: leraars en leerlingen kunnen vaak hun handen wassen of ontsmetten met handgel. 
De lokalen worden regelmatig verlucht. De school maakt de lokalen grondig schoon volgend 
een hygiëneplan. 

§ … (alle gedetailleerd info kan je lezen op het draaiboek op onze website) 

  



 

 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 

 

 

Hoe werk je als ouder mee aan de 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 zoals aangeduid op onderstaand plan. 
§ 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.  
§ Wil je praten met iemand van het schoolteam. Maak dan een afspraak via telefoon of via 

mail. 
LET WEL:  

De parking is enkel toegankelijk voor personeelsleden. 

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.  

Wat gebeurt er als een personeelslid of kind op school besmet is met corona?  

§ De besmette persoon krijgt de nodige verzorging. 
§ Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) doet een contactonderzoek en neemt de 

gepaste maatregelen. 
§ Het CLB onderzoekt met wie de besmette persoon contact had. Hoe lang en hoe intens was 

het contact? Dat bepaalt of het om een hoog risico contact of laag risico contact gaat. 
§ Is je kind een hoog risico contact van de besmette persoon? Dan moet je kind 14 dagen 

thuisblijven. Neem twee keer per dag de temperatuur van je kind. Krijgt je kind 
ziektesymptomen dan moet je de huisarts telefonisch contacteren.     

§ Is je kind een laag risico contact van de besmette persoon? Dan mag je kind naar school 
blijven gaan. Laat je kind buitenshuis een stoffen mondmasker dragen. Je kind moet ook 1,5 
meter afstand houden van andere personen.  Beperk extra sociale contacten en 
verplaatsingen. Krijgt je kind ziektesymptomen dan moet je de huisarts telefonisch 
contacteren.    

§ Word je niet gecontacteerd door het CLB? Dan mag je kind verder naar school blijven gaan.  
§ Een personeelslid dat ziek wordt op school, vragen we om naar huis te gaan en om de 

huisarts telefonisch te contacteren.   
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Wat gebeurt er met de leerjaren die niet starten op 15 mei? 

Voor de leerlingen van de andere leerjaren (alle kleuters, L3, L4, T3, T4, L5, T5) verandert er 
niets. Ze krijgen de nieuwe leerstof nog altijd thuis of in de noodopvang a.d.h.v. pre-teaching. 

Wat leren de leerlingen? En hoe gaan we hen opvolgen?  
§ We beperken ons tot de essentiële onderwijsdoelen. We zorgen voor een evenwichtig en 

afwisselend vakkenpakket. 
§ Leerlingen mogen niet overbelast worden. Daar zorgen de leraars voor. Ze zorgen voor een 

evenwicht tussen lessen op school, thuis nieuwe leerstof krijgen en taken en oefeningen. 
§ Uitstappen, pedagogische studiedagen, sportdagen en facultatieve verlofdagen gaan niet 

meer door dit schooljaar. Zo hebben de leerlingen meer tijd om te leren en te oefenen. 
§ We focussen ons op het maximaliseren van de onderwijstijd en in mindere mate op 

evalueren en rapporteren. Iedereen krijgt een eerlijke eindevaluatie in functie van volgend 
schooljaar. 

§ Door de coronacrisis werd een kleine aanpassing gedaan aan het schoolreglement. Dit 
addendum kan u eveneens via onze website raadplegen. 

§ Leerlingen en leraars moeten het schooljaar goed kunnen afsluiten. We gaan alvast op zoek 
naar een leuk idee, we houden jullie zeker op de hoogte. 

Hoe bereid je als ouder je kind voor?  
§ Praat met je kind. Stel het gerust dat het weer veilig naar school kan. Zit je kind in een 

leerjaar dat nog niet terug naar school mag? Leg dan uit waarom dat nu nog niet kan. 
§ Bereid je kind voor: via welke weg gaat je kind naar school, leg uit waarom veel mensen een 

mondmasker dragen, … 
§ Is het moeilijk om opnieuw naar school te gaan? Neem contact op met de klasleraar of 

zorgleraar. Samen kunnen we een mogelijke oplossingen bespreken.  

Meer informatie?      
§ Bij vragen en/of opmerkingen: contacteer onze school. 
§ Wil je graag meer weten over de heropstart van scholen? 
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/heropstart-lessen-op-school-informatie-voor-ouders  
§ Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be  

 
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.  

 
 

We zien de periode tot en met 20 mei als een eerste fase. We zullen deze 
evalueren en bijsturen waar nodig. We houden jullie op de hoogte. 

 
Met vriendelijke groeten. 
Kristof De Baere 
Directeur GO! basisscholen Eeklo 
kristof.de.baere@sgr23.be 


