
 

Schepdaal, 3 juni 2020 

 
Betreft: Heropstart alle leerjaren – praktische informatie 

 

Beste ouder 

Vanaf maandag 8 juni ontvangen wij een eerste groep leerlingen voor de heropstart van alle leerjaren. Via de 

klasleerkracht heeft u intussen de groepsindeling ontvangen. Om alles op een gezonde en veilige manier te laten 

verlopen, hebben wij onze schoolorganisatie aangepast aan de nieuwe richtlijnen. 

 

Hoe houden wij de school veilig? 

 Schooluren: Elk leerjaar start om 9.00 uur met de lessen.   

De schooldag eindigt voor het eerste, tweede, derde en vierde leerjaar om 15.50 uur. 

Voor het vijfde en zesde leerjaar eindigt de schooldag om 16.00 uur.  

 

 Schooltoegang: Elke graad heeft een eigen in- en uitgang. Aan elke schoolpoort ontsmetten de 

leerlingen hun handen. Wij voorzien ook voor elke graad een fietsenstalling. 

 

 

 

 

 

 

           schoolpoort links aan de Marktstraat 

                           3ABC en 4AB 

         schoolpoort rechts aan de Marktstraat  

                       1AB en 2AB  

 

schoolpoort aan de moestuin  

              5AB en 6AB  

 

 Speelplaats: Elke klas heeft een eigen speelzone waar ze apart spelen van de andere klassen. 

 Lunchpauze: ’s Middags eten de leerlingen hun boterhammen in de klas of buiten.   

 Mondmaskers: De leerkrachten dragen een mondmasker of gelaatsscherm. 

 Hygiëne: Dagelijks worden de klassen voldoende verlucht, ontsmet en grondig gepoetst. Er worden 

vaste momenten voorzien voor handhygiëne. Op woensdag is er geen les, dan krijgt de school een extra 

poetsbeurt. 

 Opvang: De voor- en naschoolse opvang wordt georganiseerd door vzw Infano. Maak gebruik van de 

voorziene schoolingangen per graad. Deze begeleiders kunnen onze contactbubbels niet garanderen. 

Gelieve hier rekening mee te houden.  

 Rijen: De leerlingen verlaten de school per klasrij. Dit schooljaar organiseren wij geen stationsrij (rij tot 

aan de Ninoofsesteenweg) meer, aangezien wij het behoud van contactbubbels hier niet kunnen 

garanderen.  

 

 



 

Hoe wordt de schoolopvang georganiseerd? 

Leerlingen die geen les hebben, kunnen overdag terecht in de schoolopvang. Vanaf maandag 8 juni wordt deze 

georganiseerd met ondersteuning van externe begeleiders. Leerlingen maken gebruik van de schoolingang per 

graad en worden overdag opgevangen in de refter. Net zoals in de voor- en naschoolse opvang kunnen wij het 

behoud van onze contactbubbels niet garanderen.  

 

Hoe werk je als ouder mee aan de veiligheid op school? 

 Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of komt halen. 

 Kom niet op het terrein van de school: niet op de speelplaats of in de gebouwen.  

 Blijf niet praten aan de ingang of uitgang van de school.  

 Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.  

 

Hoe organiseren wij het schoolwerk? 

Elke week krijgen de leerlingen leerstof aangeboden in de klas, maar ook een pakket leerstof dat ze moeten 

inoefenen op de dagen dat zij geen les hebben. Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat het aangeboden 

programma zo volledig mogelijk is om de kinderen volgend schooljaar een vlotte start te bieden. 

 

Wij kijken alvast uit naar de “eerste” schooldag. Samen met onze Klimoppers maken wij er graag nog een leuke 

en leerrijke maand van en hopen het schooljaar aangenaam te kunnen afsluiten. 

 

Bedankt voor al uw begrip en steun. 

Met vriendelijke groeten 

Het Klimopteam 

Robin De Dobbeleer 

directie 


