Beste ouders

Via deze communicatie willen we reageren op een aantal mails van bezorgde ouders. We
hebben deze bezorgdheden ook overgemaakt aan het schoolbestuur. Er is aansluitend
opnieuw overlegd. Helaas kunnen er geen wijzigingen aan ons opstartschema uitgevoerd
worden. We willen als reactie op de mails wel heel graag fase 2 van ons opstartscenario
gedetailleerder toelichten.
Jammer genoeg was de communicatie vanuit de overheid de afgelopen week wat
verwarrend en onduidelijk. Dat maakte en maakt het voor ons moeilijk om de heropening
van onze school efficiënt te organiseren en de communicatie met jullie snel te voeren. Het
bestuur van de ouderraad werd mee betrokken om de vragen, ervaringen en meningen van
ouders samen te brengen.
Opdat meer basisscholen veilig en doenbaar kunnen heropstarten, versoepelen de regels
rond social distancing: de voorwaarde van 4 m² per leerling vervalt en de klasgroep wordt
de contactbubbel. Tussen leraar en leerlingen, tussen volwassenen onderling en op plaatsen
waar groepen samenkomen, blijft 1,5 m afstand wel noodzakelijk.
Het door de minister gecommuniceerde scenario is echter een absoluut maximum-scenario.
De school bepaalt evenwel altijd zelf, binnen de veiligheidsmaatregelen, welke uitbreiding
haalbaar is, zowel qua heropstartende leerjaren, timing van de uitbreiding als het aandeel
onderwijstijd op school. Hiervoor baseerden we ons op een risicoanalyse die in samenspraak
met de interne preventiedienst werd opgesteld. Het resultaat van deze risicoanalyse werd
voorgelegd aan de externe dienst. Dit alles gebeurde ook in nauw overleg met het
schoolbestuur.
Welke criteria hebben het voorgestelde scenario mee bepaald?
1. Infrastructuur
•

De preventiedienst adviseerde ons zeer duidelijk om de containerklassen in deze
periode niet in gebruik te nemen voor de kleuters. Er is onvoldoende mogelijkheid
voor het frequent wassen van de handen en er zijn geen sanitaire voorzieningen in
de buurt. Het gebruik van de nachtemmers is op dit moment uitgesloten!

Wat hebben we ondernomen?
• Er was een zeer constructief contact met onze buren van Coloma-plus. Voor
de week van maandag 8 tot en met vrijdag 12 juni willen zij hun klaslokalen
eventueel ter beschikking stellen. Dit onder voorwaarde dat hun
preventiedienst en Raad van Bestuur hiermee akkoord zou gaan. De weken
erna zijn geen optie omwille van de eigen uitbreidingsplannen.
• We informeerden eveneens of we zaal ’t Kranske konden gebruiken. Dit was
op zich geen enkel probleem. Het sanitair blok van ’t Kranske wordt echter in
de loop van juni afgebroken en nadien worden er nieuwe voorzieningen
geplaatst.
• Gebruik maken van de Chiro lokalen is besproken, maar ook daar is een tekort
aan voldoende sanitair het struikelblok rekening houdend met de
hygiënemaatregelen.
• Chiro en ‘t Kranske bieden samen geen soelaas voor 6 klasgroepen, ongeacht
het nodige personeel.
• Het probleem van stromend water aan de containerklassen is opgelost met
een wastafel die in elkaar werd geknutseld en op de weg naar de

•
•

containerklassen staat. Zo werden de containerklassen alvast een
mogelijkheid voor de lagere school.
Gebruik maken van het zwembad tijdens de bommelding is niet te vergelijken
met een maand deze ruimte in gebruik te nemen als klaslokalen voor kleuters.
Verder willen we er op wijzen dat het niet toegelaten is om zomaar eender
welk lokaal in gebruik te nemen als klaslokaal. De infrastructuur moet steeds
voldoen aan bepaalde voorschriften. De preventieadviseurs moeten hiervoor
steeds eerst een risicoanalyse uitvoeren en hun goedkeuring geven.

2. Het personeel
Bepaalde leerkrachten zijn risicopatiënt: zij kunnen niet starten in hun klas als juf of
meester. Het vinden van interimarissen is al langer een pijnpunt binnen het
Vlaamse onderwijs. We beschikken bijgevolg niet over een volledig team om een
volledige doorstart te kunnen garanderen.
Het plan dat nu op tafel ligt, geeft ons de mogelijkheid om ervoor te zorgen dat elke
klas een juf of meester heeft wanneer de kinderen op school verwacht worden.
•

3. Hygiënemaatregelen
De contactbubbels hebben een grote impact op de organisatie (speeltijden,
lunchpauzes, …)
• Aan de slag gaan met een hele klasgroep zorgt ervoor dat lokalen tijdens de
middag niet volledig moeten ontsmet worden.
• Het aanbod van jullie om als ouder te komen helpen, wordt gewaardeerd. Er is
ons echter expliciet gevraagd om bubbels met andere volwassenen op de school
te beperken.
• Het circulatieplan moet blijven bestaan. Een extra in- en/uitgang creëren aan de
speelweide naast het huis van onze buren is op dit ogenblik niet mogelijk omwille
van de werfzone die daar ingericht werd.
Het spreekt voor zich dat ouders de kleuters mogen begeleiden via de huidige
toegangsweg naast de kerk tot aan de speelplaats ter hoogte van het groene
paviljoen. Hier staan juffen en meesters klaar om alle kinderen op te vangen! Het
domein helemaal betreden kan niet volgens de regelgeving.
•

Tenslotte zijn we er ons zeer goed van bewust dat de opstartscenario’s van school tot school
(sterk) verschillen. Elke school heeft zijn mogelijkheden, maar ook zijn beperkingen. Binnen
deze mogelijkheden heeft elke school haar prioriteiten vastgelegd en in de eerste plaats
afgetoetst bij de preventieadviseurs.
Vanzelfsprekend zijn wij steeds bereid het voorgelegde scenario verder toe te lichten.
We hopen dat deze informatie een aantal zaken verduidelijkt heeft.
Zoals gezegd, blijven we steeds ter beschikking.
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