Mechelen, 29 mei 2020

Beste ouders

Kinderen missen hun school en de school mist de kinderen. De evolutie van het aantal
coronabesmettingen verloopt gunstig. “We bevinden ons in de staart van de epidemie”, zegt
viroloog Steven Van Gucht. Experten uit verschillende wetenschappelijke disciplines en pediaters
roepen op om kinderen en jongeren de kans te geven terug naar school te gaan. De school
betekent voor hen immers veel meer dan ‘de plaats waar ze onderwijs krijgen’. De school vervult
voor hen ook een belangrijke sociale functie.
Het recente advies van de onderwijspartners en de GEES probeert aan die verzuchtingen tegemoet
te komen. Het biedt de scholen een kader waarbinnen zij zelf kunnen bepalen welke leerjaren ze
hoe vaak en wanneer naar school laten komen.
Geen twee scholen zijn identiek. Het nieuwe advies creëert dan ook de ruimte om elke school zelf
te laten beslissen welke uitbreiding voor elke school haalbaar en doenbaar is, uiteraard binnen het
kader van de veiligheidsmaatregelen.
Al de leerlingen tegelijk op school ontvangen is, gezien de vereiste veiligheidsmaatregelen, voor
onze school jammer genoeg niet mogelijk.
Het maximaal inzetten op contactonderwijs op school, betekent ook dat de scholen de leerkrachten
vooral zullen nodig hebben om les te geven.

Meer les op school betekent ook dat er meer

klaslokalen gedurende de lesdag in gebruik zullen zijn. Hieruit moeten we wel concluderen dat de
school minder personeel en minder lokalen ter beschikking zal hebben voor de noodopvang van
kinderen. De opvangcapaciteit is dan ook beperkt. We willen er dan ook op aandringen om alleen
gebruik te maken van de opvang wanneer dit onvermijdelijk is.
Wij begrijpen uiteraard dat het voor jullie ouders ook bijzonder moeilijk is en willen daar waar het
mogelijk is, samen naar de meest haalbare oplossing zoeken. We willen jullie oprecht bedanken
voor jullie begrip en jullie constructieve meedenken tijdens de afgelopen weken.

Maar wat betekent deze opstart 2.0 nu eigenlijk concreet voor onze school onder voorbehoud van
eventueel gewijzigde maatregelen (Veiligheidsraad, Vlaamse overheid)?
•

Algemene afspraken:
o Voorschoolse opvang indien nodig vanaf 07.30u in Coloma Bos (met bubbels)
o Naschoolse opvang indien nodig tot 18.00u in Coloma Bos (met bubbels)
o Stuur je kind niet té vroeg naar school om te vermijden dat er té veel bubbels
ontstaan. We starten om 08.30u en ronden af om 15.20u.
o Middagpauze zonder warme maatlijden of dranken. Verplicht om een drinkbus of
hersluitbaar flesje water mee te brengen (met lunchpakket).
o Kinderen worden aan de (kerk)poort afgezet, ouders komen niet op het
schooldomein!
o Samenscholing aan het kerkplein of de schoolpoort is nog steeds niet toegelaten!
o Indien toegang tot de school noodzakelijk is, gelieve het circulatieplan te
respecteren.
o Er wordt nog steeds van de kinderen en het personeel verwacht de veiligheids- en
hygiënemaatregelen te respecteren en toe te passen.
o Elke kind is welkom zolang het gezond is. Zieke kinderen blijven thuis en een kind dat
ziek wordt op school moet afgezonderd worden en opgehaald.
o Op woensdag is er geen contactonderwijs, wel noodopvang!
o Voor het 1ste, 2de en 6de leerjaar verloopt een lesdag op dinsdag 2 en donderdag 4
juni zoals de afgelopen weken. Dit wil zeggen in halve klasgroepen, voor- en
namiddag. Hieronder vinden jullie hoe een klasdag er zal uitzien vanaf 5 juni.

•

Kleuterschool: onze kleuterschool kan niet alle kleuters tegelijk ontvangen! Dit omwille van
de veiligheids- en hygiënemaatregelen die nog steeds gelden en in overleg met de
preventiedienst van Komo. Hierdoor kunnen we de containerklassen van de kleuterschool
niet gebruiken. Zij zullen terecht kunnen in de klassen van het hoofdgebouw. We starten op
dinsdag 2 juni 2020. Kleuters komen naar school zoals hieronder aangegeven:
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De kinderen van de onthaalklas horen van juf Katrien en meester Thomas nog in welke groep
ze zitten.
De kinderen van juf Hilde zullen gedurende deze periode in goede handen zijn bij juf Els.
•

Lagere school Coloma Bos (1ste, 2de, 3de leerjaar): deze leerlingen worden vanaf 5 juni
verwacht voor volledige lesdagen in een volledige klasgroep. We blijven inzetten op
veiligheid en hygiëne, dus elke klas is een bubbel! Kinderen blijven in deze bubbel voor de
ganse dag, dus ook tijdens speeltijd en middagpauze!

•

Lagere school Vredestraat (4de, 5de, 6de leerjaar): op 5 juni verwachten we het 4de en 5de
leerjaar in onze vestiging voor een volledige lesdag in een volledige klasgroep. Vanaf
maandag 8 juni zijn dan de volledige klasgroepen van het 4de, 5de en 6de leerjaar aanwezig
voor volledige lesdagen.
Juf Diane, klastitularis van het 4de leerjaar A, zal omwille van een heelkundige ingreep niet
starten en helaas niet meer aanwezig zijn dit schooljaar. Zij zal tot 30 juni dagelijks vervangen
worden door juf Evelyne Rotty, geen onbekend gezicht voor de kinderen.
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