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Beste ouders, 

 

Corona blijft een rol spelen in ons dagdagelijkse leven. Ook op school zoeken we de weg om 

alle vastgelegde richtlijnen goed op te volgen en om een veilige omgeving te creëren. 

In deze brochure willen we jullie een overzicht bieden van onze werkwijze bij code oranje en 

ook een antwoord geven op jullie vragen. Deze maatregelen zullen ingaan vanaf maandag 

16 november 2020. De aanpassingen werden aangeduid met groen. 

Indien je, na het doornemen van dit infodocument, toch nog vragen hebt, kan je de directie via 

mail of telefonisch bereiken. Leerkrachten bereik je het gemakkelijkst via mail.  

Indien je nood hebt aan een persoonlijk gesprek, kunnen we hiervoor een afspraak maken.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Het schoolteam 

  

OPSTART CODE ORANJE 

INFODOCUMENT VOOR OUDERS 
 

Vrije Basisschool Vlierbeek 
Molenstraat 90 – Liemingenstraat 11 

3010 Kessel-Lo 

016/26 03 63 

www.vrijebasisschoolvlierbeek.be 

  



  

DRAAIBOEK CORONA – CODE ORANJE 2 

 

INHOUD 

 

Wat betekent code oranje voor het schoollopen? ................................................................................................................3 

Hoe organiseren we de lessen? .................................................................................................................................................3 

Welke regels hanteren we rond social distancing en mondmaskers? ...............................................................................3 

Welke hygiënische maatregelen nemen we? .........................................................................................................................4 

Wat als je kind ziek is?................................................................................................................................................................4 

Wat doen we bij kans op besmetting met covid-19? ...........................................................................................................4 

Hoe organiseren we de lunchpauze? .......................................................................................................................................6 

Kunnen activiteiten doorgaan? ...................................................................................................................................................6 

Zijn derden op school toegelaten? ............................................................................................................................................6 

Welke afspraken gelden bij het brengen en halen van je kind? ......................................................................................7 

Welke regels gelden er in de Voor- en naschoolse opvang? ............................................................................................8 

Hoe ondersteunen we jou en je kind sociaal-emotioneel? ...................................................................................................9 

 

  



  

DRAAIBOEK CORONA – CODE ORANJE 3 

 

WAT BETEKENT CODE ORANJE VOOR HET SCHOOLLOPEN? 

 

Bij code oranje verwelkomen alle scholen nog steeds alle kinderen op school.  

Om het risico op besmetting zoveel mogelijk te beperken, vragen we aan ouders om het betreden van het 

schooldomein te beperken. We maken een uitzondering voor ouders van de kindjes in de instapklas in de eerste 

week van hun start op school. De betrokken juffen zullen de afspraken hierrond nog doorgeven. 

 

 

 

HOE ORGANISEREN WE DE LESSEN? 

In het basisonderwijs blijven ten allen tijde 100% contactonderwijs organiseren. De gebruikelijke schooluren 

blijven dan ook van toepassing. 

Alle leerlingen van 1 klasgroep volgen samen les in hun klaslokaal en krijgen daar een vaste plaats. Leerlingen 

veranderen niet van lokaal, leerkrachten mogen dat wel. Dat wil zeggen dat er binnen niet meer 

klasdoorbrekend gewerkt kan worden, buiten mag dat wel.  

Ramen en deuren staan zoveel mogelijk open voor verluchting en circulatie. Tijdens speeltijden worden alle ramen 

en deuren opengezet, ook als het kouder is. 

We raden aan om uw kind een extra dikke trui mee te geven die op school mag blijven. Op die manier kan het 

zich warmer kleden indien nodig. 

De turnlessen gaan door zoals gebruikelijk. Omdat de kleedkamers gereinigd dienen te worden na elk gebruik, 

zullen de kinderen van het 1ste tot het 4de leerjaar zich omkleden in de klas. Het 5de en 6de leerjaar maakt wel 

gebruik van de kleedkamers. Deze worden dan nadien gepoetst.  

De zwemlessen gaan niet door en worden vervangen door een extra turnles. 

Omdat er ook buiten geturnd zal worden wanneer het weer het toelaat, vragen we om ook een lange 

sportbroek, trui en stevige sportschoenen te voorzien indien mogelijk. 

 

 

 

WELKE REGELS HANTEREN WE ROND SOCIAL DISTANCING EN MONDMASKERS? 

Ook op school verwachten we dat iedereen de richtlijnen voor de brede samenleving opvolgt. Dat wil zeggen 

dat alle ouders altijd een mondmasker dragen. Let er ook op om de nodige afstand te bewaren.  

Kinderen hoeven geen mondmasker te dragen, maar mogen dit uiteraard wel als zij zich hierdoor comfortabeler 

voelen. 

Richtlijnen kleuteronderwijs 

• Social distancing bij contact tussen volwassenen. We dragen een mondmasker indien de afstand tussen 

volwassenen niet gegarandeerd kan worden. De leerkracht draagt geen bij de kleuters wanneer er 

geen andere volwassenen in het lokaal zijn. 

• Geen social distancing tussen volwassenen en kleuters en tussen kleuters onderling. 

• Spelen op de speelplaats, gebruik van speeltoestellen en materialen buiten verloopt normaal. 

 

Richtlijnen lagere school 

• Social distancing bij contact tussen volwassenen. We dragen een mondmasker indien de afstand tussen 

volwassenen niet gegarandeerd kan worden. 
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• Social distancing tussen volwassenen en leerlingen. Leerkrachten dragen een mondmasker als de afstand 

niet gegarandeerd kan worden. Indien wel, mag er vooraan in de klas lesgegeven worden zonder 

mondmasker. 

• Geen social distancing tussen leerlingen onderling. Binnen worden klasgroepen niet gemengd. 

• Spelen op de speelplaats, gebruik van speeltoestellen en materialen buiten verloopt normaal. 

 

 

WELKE HYGIËNISCHE MAATREGELEN NEMEN WE? 

Er wordt ook hier een onderscheid gemaakt tussen volwassenen en kinderen. We verwachten van volwassenen 

dat ze hun handen ontsmetten wanneer ze de school betreden. Aan elke schoolpoort zal alcoholgel voorzien 

worden. Kinderen hoeven dit niet te doen, maar mogen dat wel als ze zich hierdoor comfortabeler voelen. 

Handhygiëne blijft nog steeds het belangrijkste principe. We wassen of ontsmetten onze handen: 

-   voor je naar school vertrekt 

-   bij het binnenkomen van de school (volwassenen) 

-   bij het binnenkomen van de klas (na speeltijd) 

-   na een toiletbezoek 

-   voor en na de maaltijd 

-   voor het verlaten van de school 

-   na het hoesten of niezen 

 

• We besteden extra aandacht aan sensibilisering bij de kinderen: waarom is handen wassen belangrijk, 

hoe doe je dat op een goede manier, … 

• In elke klas zijn dispensers met papieren doekjes voorzien.  

• Gebruikte banken en stoelen worden dagelijks gereinigd. 

• De kleedkamers van de turnzaal worden na elk gebruik gereinigd. 

• Er wordt door de poetsploeg nog steeds extra aandacht besteed aan het reinigen van alles wat 

regelmatig aangeraakt wordt met de handen zoals klinken, lichtknopjes, kranen, toiletten, … 

• Wanneer je kind gekwetst is, draagt de verzorger altijd handschoenen. 

• Op het secretariaat staan plexi schermen. Bezoek het secretariaat enkel wanneer dit echt nodig is.  

• Gemeenschappelijk ICT-materiaal wordt gereinigd na elk gebruik. 

• Kinderen gebruiken geen alcoholgel. We wassen onze handen met water en zeep of gebruiken 

reinigingsdoekjes. 

 

 

WAT ALS JE KIND ZIEK IS? 

• Zieke kinderen of personeelsleden blijven thuis. 

• We voorzien thermometers waarmee de temperatuur van een kind van op afstand gemeten kan 

worden. We nemen de temperatuur van een kind enkel als we vermoeden dat het ziek is. De 

temperatuurmeting is geen standaard richtlijn meer voor een coronabesmetting. 

• Bij contact met zieke kinderen dragen we handschoenen. 

 

 

WAT DOEN WE BIJ KANS OP BESMETTING MET COVID-19? 

• Ouders van leerlingen die ziek worden op school, worden meteen gecontacteerd om hen af te halen. Je 

kan je kind ophalen in het EHBO-lokaal op het secretariaat. 
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• Wie symptomen (hoesten, pijn aan de borst, verlies van reuk of smaak, koorts) vertoont van COVID-19, 

neemt contact op met de huisarts en laat een test afnemen indien de arts dit nodig acht. Pas wanneer de 

uitslag van de test negatief is, kan je kind terug naar school komen.  

Indien de test positief is, wordt de procedure van de overheid voor contact tracing opgestart door het 

CLB. Het betrokken kind zal in quarantaine moeten gaan. 

Het CLB heeft de regie in de aanpak van de contact tracing. 

• Bij een positieve COVID-test geldt meldingsplicht, zowel van de ouders, de school als het personeel.  

• Mensen die recent terugkeren uit een oranje of rood gebied, volgen de richtlijnen van de overheid op.  

 

WAT ALS EEN LEERLING OF LEERKRACHT POSITIEF TESTTE? 

Naargelang het risico op besmetting, worden contacten in 2 groepen verdeeld met verschillende maatregelen 
per leeftijd en onderwijsniveau:  

• Laag risicocontacten 

• Hoog risicocontacten 

 

KLEUTERONDERWIJS 
 

• Als een kind in het kleuteronderwijs positief test of de huisarts vermoedt besmetting (= kleuter die 

symptomen ontwikkelt binnen de 14 dagen na contact met een COVID-19 geval binnen het gezin) 

worden alle kinderen in de klas, evenals de leerkracht, beschouwd als contactpersonen met een laag 

risico.  

• Als de leerkracht positief test, worden alle kinderen in de klas beschouwd als contactpersonen met een 

hoog risico gezien de kleuterleerkracht geen afstand bewaart met de leerlingen en geen mondmasker 

draagt.  

 

LAGER ONDERWIJS  
 

• Als een kind in het lager onderwijs positief test, worden alle kinderen in de klas, evenals de leerkracht, 

beschouwd als contactpersonen met een laag risico.  De klasgroep en de leerkracht mogen naar school 

komen. De positieve leerling gaat gedurende 7 dagen in quarantaine. 

• Als de leerkracht positief test, worden alle kinderen in de klas ook beschouwd als contactpersonen met 

een laag risico op voorwaarde dat de leerlingen in het klaslokaal niet langer dan 15 minuten contact 

hadden op een afstand van minder dan 1,5 meter met de leerkracht zonder mondmasker (op mond en 

neus) en dat er geen nauw rechtstreeks fysiek contact was tussen de leerkracht en de leerlingen.  

Wanneer een leerkracht positief test, geldt dezelfde quarantainetijd.  

 

 

WELKE REGELS GELDEN ER VOOR HET WETTIGEN VAN EEN AFWEZIGHEID? 

De regels voor afwezigheden van leerlingen gelden terug zoals voor Corona. Er worden opnieuw afwezigheids-

attesten gevraagd. 

Specifiek voor de corona-epidemie gelden deze regels: 

• Leerlingen die afwezig zijn omdat ze tot de risicogroep behoren, wettigen dit met een doktersattest. 

• Leerlingen die afwezig zijn omdat ze in quarantaine zitten, laten dit zo snel mogelijk weten aan de 

school. Je krijgt hiervoor een quarantaineattest.  
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• Leerplichtige leerlingen die thuis worden gehouden zonder gegronde reden of in quarantaine weigeren 

afstandsonderwijs te volgen zonder gegronde reden, worden door de school geregistreerd met een 

code voor problematische afwezigheden omwille van onwettige afwezigheid.  

 

WELKE AFSPRAKEN GELDEN IN DE SCHOOL IFV AFSTANDSONDERWIJS ?  

In deze coronatijden worden we op school regelmatig geconfronteerd met leerlingen die niet naar school kunnen 

komen. Dat kan om allerhande redenen zijn. Afhankelijk van de reden is je kind wel of niet in staat om schoolwerk 

op te nemen of wordt er van ons als school verwacht om wel of geen vorm van onderwijs aan te bieden.  

Om duidelijkheid te scheppen over wat je van ons kan verwachten, zetten we onze aanpak in verschillende 

situaties per graad op een rij. Je mag de afspraken voor jouw kind achteraan in deze bundel terugvinden. Deze 

afspraken gaan in vanaf 16 november (vanaf pagina 9). 

 

HOE ORGANISEREN WE DE LUNCHPAUZE? 

Maaltijden worden voor leerlingen in de lagere school opnieuw in de klasgroep georganiseerd. Bij mooi weer 

eten we zoveel mogelijk buiten. Bij slecht weer eten we per klasgroep in de klas. De kleuters blijven wel in de 

refter eten. Leerlingen wassen hun handen voor en na het eten.  

 

KUNNEN ACTIVITEITEN DOORGAAN? 

Buitenschoolse activiteiten worden tot aan de kerstvakantie opgeschort. We wachten de richtlijnen af wat er na 

de vakantie wel/niet kan. 

Ook de zwemlessen zijn afgelast. 

Sporten en bewegen rondom de school wordt niet als een buitenschoolse activiteit beschouwd 

 

Activiteiten voor volwassenen worden maximaal contactloos (digitaal) georganiseerd. Enkel bijeenkomsten die 

essentieel zijn voor het onderwijs kunnen met de nodige maatregelen georganiseerd worden. (Draag een 

mondmasker indien nodig, hou voldoende afstand van elkaar en verlucht en ventileer de ruimte voldoende) 

• Oudercontacten en andere gesprekken zullen zoveel mogelijk digitaal verlopen. 

• De boekenbeurs zal digitaal georganiseerd worden. 

• De quiz zal digitaal georganiseerd worden. 

 

ZIJN DERDEN OP SCHOOL TOEGELATEN? 

Enkel essentiële derden mogen op school aanwezig zijn. Ook voor hen gelden de regels van social distancing, 

mondmaskers en ontsmetting. 

Onder essentiële derden verstaan we externe medewerkers die essentieel zijn voor de goede werking van de 

school: 

• CLB 

• Ondersteuningsnetwerk 

• pedagogische begeleiding en inspectie 

• nascholers 

• stagiaires 

• vrijwilligers 

• verpleegkundigen  
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WELKE AFSPRAKEN GELDEN BIJ HET BRENGEN EN HALEN VAN JE KIND? 

We kiezen er als school voor om de werking voor het ophalen grotendeels te behouden zoals in code geel. We 

zien een te grote groep mensen samen aan de poorten wachten om ieders veiligheid te blijven garanderen als 

elke ouder 1 voor 1 moet blijven wachten tot het zijn/haar kind kan meenemen. 

Om het brengen en ophalen van alle kinderen vlot en veilig te laten verlopen, zetten we de afspraken voor elke 

vestiging even op een rij: 

 

LIEMINGEN  

• Als ouder draag je altijd een mondmasker bij het brengen en afhalen van je kind.  

• Aan de poort vooraan wordt alcoholgel voorzien voor ouders die de school binnenkomen. Kinderen 

wassen hun handen met water en zeep bij het binnenkomen van de klas.  

 

Afzetten  

• Ouders zetten hun kind aan de schoolpoort achteraan (parking Genadedal) af. De leerkracht of de 

opvangverantwoordelijke op de speelplaats vangt je kind op. 

• ! Uitzondering voor nieuwe instappers 

Deze ouders mogen hun kind tijdens de eerste schoolweek wel in de klas afzetten. We vragen aan deze 

ouders om hun kind af te zetten en de school dan zo snel mogelijk weer te verlaten. Er wordt 

richtingsverkeer voorzien naar deze lokalen. 

 

Ophalen 

• Er geldt éénrichtingsverkeer bij het afhalen:  

Ouders komen binnen langs de poort achteraan (parking Genadedal), pikken hun kind aan de bankjes 

op de speelplaats op en verlaten de school weer langs de poort vooraan aan de Liemingenstraat. 

 

 

ABDIJSCHOOL  

• Als ouder draag je altijd een mondmasker bij het brengen en afhalen van je kind.  

• Aan de schoolpoort wordt alcoholgel voorzien zodat ouders die binnen moeten zijn, hun handen kunnen 

ontsmetten. Kinderen wassen hun handen met water en zeep bij het binnenkomen van de klas.  

 

Afzetten kleuters en lagere school 

• Je zet je kind aan de grote poorten af. Zelf kom je niet mee naar binnen. 

! Uitzondering voor nieuwe instappers: 

Deze ouders mogen hun kind de eerste week wel in de klas afzetten. We vragen wel om je kind af te 

zetten en de school dan weer zo snel mogelijk te verlaten. Er wordt richtingsverkeer voorzien naar deze 

lokalen: binnengaan aan de deur van de kikkerklas en buitengaan langs het atrium. 

• Kinderen die les volgen in de abdij en 5A zetten hun fietsen aan hun klas in de abdij in plaats van in de 

fietsenstalling. Voorzie dus zeker een slot om de fiets er veilig achter te laten. 

• De schoolpoorten worden afgesloten om 8.40u. Kinderen die later aankomen, komen binnen langs de 

poort aan het secretariaat.  
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Ophalen kleuters 

• Er geldt éénrichtingsverkeer bij het afhalen: je komt binnen langs de grote poort, je volgt de 

aangegeven route en je pikt je kind op in de rij op de speelplaats op en je verlaat de school weer door 

de gang aan de turnzaal.  

• We laten jullie gefaseerd binnen, zo kunnen we te allen tijden te grote drukte vermijden. 

• We willen met aandrang vragen om tijdens het ophaalmoment door te lopen bij het oppikken. Zo 
ontstaat er zo weinig mogelijk opstopping. 

 

Ophalen lagere school 

• Er geldt éénrichtingsverkeer bij het afhalen: je komt binnen langs de grote poort, je pikt je kind in de rij 

op de speelplaats op en je verlaat de school weer langs het kleine poortje.  

De klassen van de Abdij (3C, 4C en 5C) en 5A wachten op het domein van de Abdij en worden niet op 

de speelplaats opgehaald, tenzij ze naar de opvang gaan. 

Ouders wachten op hun kind op het gras aan de Vlierbeekzaal. 

• We laten jullie gefaseerd binnen, zo kunnen we te allen tijden te grote drukte vermijden. 
 
 

Volgorde verlaten van de speelplaats lagere school: 

• Fietsers van 5B en het 6de leerjaar verlaten de school langs het kleine poortje. 

• Kinderen die alleen naar huis gaan, verlaten de school langs het kleine poortje. 

• Fietsers van het 2de, 3de en 4de leerjaar verlaten de school langs de grote poort. 

• Als ouder kom je binnen langs de grote poort wanneer alle fietsers vertrokken zijn. Je pikt je kind op 

in de klasrij op de speelplaats op en je verlaat de school langs het kleine poortje. 

 

 

WELKE REGELS GELDEN ER IN DE VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG? 

De opvang zal zoveel mogelijk buiten georganiseerd worden. Bij slecht weer kan het niet anders dan dit 

binnen te doen. Op dat moment is het niet meer mogelijk om de klasbubbels te garanderen. We willen dan 

ook vragen om kinderen zo weinig mogelijk naar de opvang te brengen. 

Ook de huiswerkklas zal om die reden tijdelijk geannuleerd worden.  

 

Voor- en naschoolse opvang georganiseerd door de school, volgt de veiligheidsvoorschriften uit 

de pandemiescenario's en draaiboeken. 

De geplande activiteiten werden afgelast vanaf maandag 26 oktober 2020. 

• Begeleiders zijn zoveel mogelijk dezelfde per bubbel.  (kleuterschool – lagere school) 

• Kinderen moeten geen afstand houden van elkaar. 

• Volwassenen houden wel afstand van elkaar (personeel onderling, personen die de kinderen 
brengen/ophalen). 

• Kinderen moeten geen mondmasker dragen. 

• Volwassenen dragen een mondmasker bij contacten met andere volwassenen en leerlingen ouder dan 6 

jaar, als de afstand niet gegarandeerd kan worden. 

• De kinderen mogen gebruikmaken van speeltuigen en speelgoed in openlucht, op voorwaarde dat ze 
voor en na het spelen de handen wassen. De toestellen hoeven na gebruik niet gereinigd te worden. 

• Laat kinderen zoveel mogelijk brengen en ophalen door dezelfde persoon.  

• Als ouder meng je je niet in de groep kinderen. Je blijft op de daarvoor voorziene (afgespannen) plaats 
wachten terwijl de begeleiders je kind naar je toe brengen. 

 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/pandemiescenarios-en-draaiboeken-2020-2021
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LIEMINGEN  

 

Afzetten  

• Je komt binnen langs de poort achteraan (parking Genadedal). 

• Je zet je kind af aan de bankjes op de speelplaats. Een begeleider vangt de kinderen daar op. 

• Als ouder verlaat je de school langs de poort vooraan (Liemingenstraat). 

 

Ophalen  

• Je komt binnen langs de poort achteraan (parking Genadedal). 

• Je wacht aan de bankjes op de speelplaats. Een begeleider stuurt je kind naar je toe.  

• Als ouder verlaat je de school langs de poort vooraan (Liemingenstraat). 

 

 

ABDIJSCHOOL 

 

’s Ochtends afzetten 

• Je zet je kind af bij de begeleider aan de grote poort. Zelf kom je niet naar binnen. 

 
Ophalen lagere school 

• Je komt binnen langs de grote poort.  

• Je blijft in de afgespannen strook terwijl de begeleider je kind naar je toe brengt. 

• Je verlaat de school langs de kleine poort. 

 
Ophalen kleuterschool 

• Ouders wachten buiten aan de grote poort. Een begeleider brengt het kind tot aan de poort. 

• Bij regenweer: Ouders mogen tot op de speelplaats komen en daar wachten tot de begeleider het kind 

uit het atrium naar buiten stuurt. 

 

 

HOE ONDERSTEUNEN WE JOU EN JE KIND SOCIAAL-EMOTIONEEL? 

We maken tijd om de bezorgdheden en vragen van je kind te beluisteren en te bespreken. We proberen 

antwoorden te bieden waar nodig.  

Als ouder kan je met vragen terecht bij de directie. Ook het CLB kan ondersteuning en info bieden indien je dat 

wenst. 

 

 

 

 

 

  



  

DRAAIBOEK CORONA – CODE ORANJE 10 

 

 

 

 

AANPAK AFSTANDSONDERWIJS KLEUTERSCHOOL 

 

Beste ouders, 

In deze coronatijden worden we op school regelmatig geconfronteerd met leerlingen die niet naar school komen. 

Dat kan om allerhande redenen zijn. Afhankelijk van de reden is je kind wel of niet in staat om schoolwerkjes op 

te nemen of wordt er van ons als school verwacht om wel of geen vorm van onderwijs aan te bieden.  

Om duidelijkheid te scheppen over wat je van ons mag verwachten, zetten we onze aanpak in verschillende 

situaties op een rij: 

 

JE KIND IS AFWEZIG WEGENS ZIEKTE.   

• Als je kind ziek is, moet het in de eerste plaats tijd krijgen om uit te zieken en te rusten. Dan zijn 

schoolwerkjes niet aan de orde. 

 

JE KIND IS IN QUARANTAINE OWV EEN BESMET FAMILIE LID, MAAR IS ZELF NIET ZIEK .  

• De leerkrachten zullen via google classroom een vrijblijvend digitaal aanbod (liedjes, verhaaltjes, 

spelletjes, knutselmomentjes, …) voorzien. Je kan dit als ouder aanbieden aan je kleuter wanneer het 

voor jou past. 

 

EEN (KLAS)GROEP KINDEREN IS THUIS IN QUARANTAINE. 

• De leerkrachten zullen via google classroom een vrijblijvend digitaal aanbod (liedjes, verhaaltjes, 

spelletjes, knutselmomentjes, …) voorzien. Je kan dit als ouder aanbieden aan je kleuter wanneer het 

voor jou past. 

• Er kan digitaal contact zijn tussen de kinderen en de juf via Google meet. De juf kan bv. een boekje 

voorlezen. Zo’n moment wordt altijd in afspraak met ouders vastgelegd.  

 

DE KLASLEERKRACHT IS THUIS IN QUARANTAINE. 

• Indien mogelijk wordt de klas vervangen door een zorg- of vervangende leerkracht en lopen de 

voorziene activiteiten voor de kleuters door. 

• Indien dit niet mogelijk is, beroept de school zich op overmacht. (bv. Wanneer er teveel leerkrachten 

in quarantaine zijn)  

De leerlingen blijven dan thuis. De klasleerkracht biedt afstandsonderwijs aan op dezelfde manier als 

hierboven beschreven staat op voorwaarde dat de leerkracht zelf niet ziek is. 
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AANPAK AFSTANDSONDERWIJS 1STE EN 2DE GRAAD 

 

Beste ouders, 

In deze coronatijden worden we op school regelmatig geconfronteerd met leerlingen die niet naar school komen. 

Dat kan om allerhande redenen zijn. Afhankelijk van de reden is je kind wel of niet in staat om schoolwerk op te 

nemen of wordt er van ons als school verwacht om wel of geen vorm van onderwijs aan te bieden.  

Om duidelijkheid te scheppen over wat je van ons mag verwachten, zetten we onze aanpak in verschillende 

situaties op een rij: 

 

 

JE KIND IS AFWEZIG WEGENS ZIEKTE.  

• Als je kind ziek is, moet het in de eerste plaats tijd krijgen om uit te zieken en te rusten. Dan is 

schoolwerk geen prioriteit. 

• Als je kind voldoende hersteld is, kan je contact opnemen met de klasleerkracht om thuis eventueel 

enkele taken te maken. De klasleerkracht geeft de essentiële leerstof mee met broer, zus, buur, … of je 

kan deze komen afhalen op het secretariaat. 

• Als het niet lukt, zal de leerkracht bij de terugkeer bekijken welke leerstof er op school bijgewerkt zal 

worden. De zorgleerkracht zal hierbij ondersteunen. 

 

JE KIND IS IN QUARANTAINE OWV EEN BESMET FAMILIE LID, MAAR IS ZELF NIET ZIEK .  

• De klasleerkracht voorziet een weekoverzicht met taken voor taal, wiskunde en WO via google 

classroom. Deze aanpak start zo snel mogelijk op. 

• In de 1ste en 2de graad wordt er hoofdzakelijk in werkboeken gewerkt. Daarom zullen we een pakket 

maken met de nodige werkboeken en werkblaadjes. Dit pakket kan op afspraak en corona-proof 

afgehaald worden.  

• Naast de essentiële taken kunnen er ook vrijblijvende opdrachten aangeboden worden (vb. Muvo) 

• Bij de te maken taken zal een datum terug te vinden zijn. Zo is het voor jullie duidelijk waaraan die dag 

in de klas gewerkt zal worden. 

• De klasleerkracht neemt contact op via mail om afspraken te maken en vragen te beantwoorden. 

• Meetmomenten kunnen via google classroom in samenspraak met de leerkracht. 

 

 

EEN (KLAS)GROEP KINDEREN IS THUIS IN QUARANTAINE. 

• De klasleerkracht voorziet een weekoverzicht met taken voor taal, wiskunde en WO via google 

classroom.  

• In de 1ste en 2de graad wordt er hoofdzakelijk in werkboeken gewerkt. Daarom zullen we een pakket 

maken met de nodige werkboeken en werkblaadjes. Dit pakket kan op afspraak en corona-proof 

afgehaald worden.  

• Naast de essentiële taken kunnen er ook vrijblijvende opdrachten aangeboden worden (vb. Muvo) 

• Bij de te maken taken zal een datum terug te vinden zijn. Zo is het voor jullie duidelijk waaraan die dag 

in de klas gewerkt zal worden. 
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• De klasleerkracht neemt contact op via mail om afspraken te maken en vragen te beantwoorden. 

• Leerkrachten kunnen instructiefilmpjes doorgeven en/of meetmomenten organiseren via Google 

Classroom. De planning hiervoor zal de klasleerkracht op dat moment doorgeven. 

• Wanneer er meerdere klassen op school in deze situatie zitten, spreken we intern een uurregeling af. Zo 

is het in de thuissituatie gemakkelijker organiseerbaar als er meer dan 1 kind in quarantaine is.  

 

DE KLASLEERKRACHT IS THUIS IN QUARANTAINE. 

• Indien mogelijk wordt de klas vervangen door een zorg- of vervangende leerkracht en lopen de 

voorziene lessen voor de leerlingen door. 

• Indien dit niet mogelijk is, beroept de school zich op overmacht. (bv. Wanneer er teveel leerkrachten 

in quarantaine zijn)  

De leerlingen blijven dan thuis. De klasleerkracht biedt afstandsonderwijs aan op dezelfde manier als 

hierboven beschreven staat op voorwaarde dat de leerkracht zelf niet ziek is. 
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AANPAK AFSTANDSONDERWIJS 3DE GRAAD 

 

Beste ouders, 

In deze coronatijden worden we op school regelmatig geconfronteerd met leerlingen die niet naar school komen. 

Dat kan om allerhande redenen zijn. Afhankelijk van de reden is je kind wel of niet in staat om schoolwerk op te 

nemen of wordt er van ons als school verwacht om wel of geen vorm van onderwijs aan te bieden.  

Om duidelijkheid te scheppen over wat je van ons mag verwachten, zetten we onze aanpak in verschillende 

situaties op een rij: 

 

JE KIND IS AFWEZIG WEGENS ZIEKTE.  

• Als je kind ziek is, moet het in de eerste plaats tijd krijgen om uit te zieken en te rusten. Dan is 

schoolwerk geen prioriteit. 

• Als je kind voldoende hersteld is, kan je contact opnemen met de klasleerkracht om thuis eventueel 

enkele taken te maken. Het overzicht van deze taken zal de klasleerkracht delen via google classroom. 

• Als het niet lukt, zal de leerkracht bij de terugkeer bekijken welke leerstof er op school bijgewerkt zal 

worden. De zorgleerkracht zal hierbij ondersteunen. 

 

JE KIND IS IN QUARANTAINE OWV EEN BESMET FAMILIE LID, MAAR IS ZELF NIET ZIEK .  

• De klasleerkracht voorziet een dagplanning/weekoverzicht met taken via google classroom.  

Ook de nodige werkbladen en correctiesleutels zullen op classroom terug te vinden zijn. Deze aanpak 

start zo snel mogelijk op. 

Ouders die de werkbladen graag op papier hebben, mogen deze op afspraak op school komen 

afhalen. We zullen hierbij rekening houden met de nodige coronamaatregelen.  

• De te maken taken zullen per datum terug te vinden zijn. Zo is het voor jullie duidelijk waaraan die dag 

in de klas gewerkt zal worden. 

• Kinderen kunnen op een afgesproken moment via Google meet contact leggen met de leerkracht op een 

moment dat het voor de leerkracht past in de klaswerk. Op die manier kan de leerkracht de instructie 

geven die nodig is om bepaalde taken te kunnen maken. 

 

EEN (KLAS)GROEP KINDEREN IS THUIS IN QUARANTAINE. 

• De klasleerkracht voorziet een weekoverzicht met taken via google classroom.  

Ook de nodige werkbladen en correctiesleutels zullen op classroom terug te vinden zijn. 

Ouders die de werkbladen graag op papier hebben, mogen deze op afspraak op school komen 

afhalen. We zullen hierbij rekening houden met de nodige coronamaatregelen.  

• De te maken taken zullen per datum terug te vinden zijn. Zo is het voor jullie duidelijk waaraan die dag 

in de klas gewerkt zal worden. 

• Op een afgesproken moment komen de kinderen naar Google meet en krijgen ze van de leerkracht 

instructies over de te maken lessen of krijgen ze tijd om vragen te stellen. 

• Wanneer er meerdere klassen op school in deze situatie zitten, spreken we intern een uurregeling af. Zo 

is het in de thuissituatie gemakkelijker organiseerbaar als er meer dan 1 kind in quarantaine is.  
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DE KLASLEERKRACHT IS THUIS IN QUARANTAINE. 

• Indien mogelijk wordt de klas vervangen door een zorg- of vervangende leerkracht en lopen de 

voorziene lessen voor de leerlingen door. 

• Indien dit niet mogelijk is, beroept de school zich op overmacht. (bv. Wanneer er teveel leerkrachten 

in quarantaine zijn)  

De leerlingen blijven dan thuis. De klasleerkracht biedt afstandsonderwijs aan op dezelfde manier als 

hierboven beschreven staat op voorwaarde dat de leerkracht zelf niet ziek is. 

  

 


