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Beste ouders 

  
Code geel – grote waakzaamheid 

  
Het onderwijsveld en de onderwijsministers van de verschillende 

gemeenschappen beslisten om het volledige onderwijs te laten starten in 
pandemiefase geel, met grote waakzaamheid. 

Alle peuters, kleuters en leerlingen worden dus vanaf dinsdag 1 
september 2020 terug elke dag, voltijds op school verwacht. 

  

We proberen een zo veilig mogelijke schoolomgeving te creëren, waarbij 
we het risico op besmetting maximaal proberen in te dijken. 

We kiezen daarom voor een preventieve aanpak. We streven hierbij 
naar een duidelijke regeling en organisatie van het schoolgebeuren. Zo 

kunnen er verschillen optreden tussen de scholen. 
De veiligheid van al onze kinderen én ons personeel is een 

absolute basisvoorwaarde bij de heropstart van de school. 
We voorzien maatregelen voor de fysieke veiligheid en voor het mentale 

welbevinden. De richtlijnen die de school hanteert, moeten opgevolgd 
worden. 

  
Verplichtingen: social distancing, mondmaksers, handhygiëne 

  
We vermijden zoveel als mogelijk de aanwezigheid van volwassenen 

((groot-) ouders, derden) op onze school (speelplaatsen, gebouwen). 

• We verwachten dat (groot-) ouders de kinderen van de lagere 

school aan de poort (Weggevoerdenstraat) afzetten.  

• Kleuters, vergezeld van 1 (groot-)ouder, worden afgezet aan het 
zwarte hekje via een kleine lus. Zie plan. 

 
• Het afhalen gebeurt volgens een circulatieplan zowel voor kleuter 

als lager. Telkens mag maar één (groot-) ouder de speelplaats te 
betreden. Zie plan. 

 
• Kinderen die naar de ochtendopvang komen, (voor 8 uur) worden 

aan de zijdeur van de turnzaal afgezet. (kant lagere school)  

Zie plan. 

• Secretariaat: in plaats van langs te komen, neem eerst telefonisch 
contact op met het secretariaat op het nummer: 054/317495 of 

via mail: katrien.vandenhaute@hartencollege.be Een afspraak is 

dan nog steeds mogelijk. 

  

  

mailto:katrien.vandenhaute@hartencollege.be
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Mondmaskers: wie? 

• Alle (groot-) ouders en derden die onze school betreden, 
zijn verplicht om een mondmasker te dragen. Hanteer ook 

social distancing bij contacten tussen volwassenen, bijvoorbeeld 

tijdens het wachten aan de schoolpoort. 

• Onze kleuters/leerlingen hoeven geen mondmasker te dragen. 

• Personeel, uitgezonderd het kleuterpersoneel, draagt een 
mondmasker in de klas als de afstand niet kan gegarandeerd 

worden. 
 

• Personeel draagt steeds een mondmasker op de speelplaats.  

Handen ontsmetten 

Handhygiëne blijft een belangrijke veiligheidsmaatregel. 
De handen worden gewassen/ontsmet: 

• Bij aankomst op de school 

• Bij het binnenkomen van de klas (na elke speeltijd) 

• Bij het veranderen van klaslokaal 
• Na toiletbezoek (basishygiëne) 

• Voor en na de maaltijd (basishygiëne) 
• Voor het verlaten van de school 

• Na hoesten, snuiten of niezen 

• Na het gebruik van IT- en spelmateriaal 

Activiteiten schooljaar 2020 – 2021 

  
Bij code geel gaan alle (grote) activiteiten door.  

Bij code oranje worden deze opgeschort.   
  

Bekendmaking nieuwe klasleerkracht 

  
Via Gimme werd een filmpje verstuurd om iedere klasleerkracht voor te 

stellen.  
  

Terugkeer uit vakantie 
 

Kinderen die de tweede helft van augustus terugkeerden van vakantie, 
uit een rode zone, moeten een verplichte coronatest laten afnemen en 

verplicht 14 dagen in quarantaine gaan. 
Voor kinderen die uit een oranje zone komen, wordt een coronatest 

aanbevolen en aangeraden 7 dagen in quarantaine te gaan. 
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Verjaardagen 
 

Voorverpakte traktaties laten we toe (koekje/ijsje/sapje/…). Frisdrank, 
chips, snoep, speelgoedjes, individuele cadeautjes en kauwgom worden 

NIET toegelaten. Indien de regels niet nageleefd worden, geven we alles 
terug mee naar huis. 

 
Materiaal meebrengen van thuis 

 
Materiaal (zoals speelgoed, vriendenboeken, … ) mag van thuis niet 

meegebracht worden, tenzij op vraag van de leerkracht. 

 
Infoavonden 

 
Deze infoavonden zullen niet fysiek op school doorgaan. 

Elke leerkracht zal zijn klaswerking en -afspraken doorgeven.  
 

Middagmaal 
 

Voorlopig worden er geen warme maaltijden of soep aangeboden. 
Alle kinderen brengen een eigen(gezond) lunchpakket mee in een 

brooddoos en een drinkbus. (beide genaamtekend) 
 

Schoolorganisatie 
 

   Eerste schooldag 

Alle kinderen worden de eerste schooldag om 8.30 uur verwacht. Enkel 

de peuters en eerste kleuterklassen starten om 9 uur. 
Zo kunnen zij op een rustige manier hun schoolloopbaan starten.   

In- en uitgang voor de kleuterschool en de lagere school is enkel via 

de Weggevoerdenstraat. 

De ingang via de Elisa Van Caulaertstraat blijft verboden voor de 

leerlingen van de kleuterschool en lagere school. Zie plan. 

Afhalen:  

De poort gaat pas open om 15.30 uur. We vragen aan (groot-) ouders 

om op de stoep de social distance zeker te respecteren.  
(Groot-)ouders van kleuters vragen we om te wachten langs de 

Weggevoerdenstraat richting station.  
(Groot-)ouders van enkel lagere school kinderen wachten langs de 

Weggevoerdenstraat richting de AalsterseSteenweg.  
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Studie- en avondopvang 
 
       Studie 1-2: deze leerlingen worden afgehaald aan de zijdeur van de 

        turnzaal op de speelplaats lager. 
 

       Studie 3-6: 1e afhaalmoment om 16.15 uur. (Groot-)ouders  
        wachten op de speelplaats lager. De studiebegeleider boven stuurt  

        de kinderen naar beneden van wie de (groot-)ouders daar staan.  
        Kinderen die alleen naar huis mogen, vertrekken naar huis. 

 
       Studie 3-6: 2e afhaalmoment om 16.45 uur. De (groot-)ouders  
        wachten op de speelplaats. De studiebegeleider komt met de  

        kinderen naar beneden. 
 

       Avondopvang: (groot-) ouders komen langs de zijdeur van de  
        turnzaal hun kind ophalen. Zie plan. 

 

        ➔  Iedereen verlaat zo snel mogelijk de speelplaats en bewaart de  
               social distance. 

Laatkomers melden zich aan op het secretariaat 

 


