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BEPERKTE HEROPSTART VAN DE LESSEN 
 
Beste ouder(s) 
 
We sturen je deze brief onder voorbehoud van goedkeuring van ons veiligheidsplan door volgende instanties: Externe 
preventiedienst, Schoolbestuur, LOC en  Schoolraad. Dit plan kreeg ondertussen wel een gunstig advies van de interne 
preventiedienst. 
 
Vanaf maandag 18 mei mogen we voor een deel van onze school de lessen herstarten: 6de leerjaar, 1ste leerjaar en 2de 
leerjaar. 
 
Op vrijdag 15 mei kunnen we proefdraaien. We laten deze kans zeker niet liggen.  
 
Wat betekent deze heropstart voor onze school?  
 
Vrijdag 15 mei: 
 

- De leerlingen van het 1ste  leerjaar komen een volle dag naar school  

 blijven eten op school is verplicht 

 de school biedt warme maaltijden noch drankjes aan 

 de gewone schooluren blijven zoals ze zijn (8.30 u. tot 15.35 u.) 
 

- De leerlingen van het 2de en 6de leerjaar komen in twee klasgroepen elk een halve dag naar school (de verdeling 
van de klassen vind je verder in dit document) 

 Groep 1 komt van 8.30 u. tot 11.35 u. naar de klas . 
De kinderen kunnen afgehaald worden om 11.35 u. of met toelating van de ouders alleen naar huis. 

 Groep 2 komt van 12.30 u. tot 15.35 u. naar de klas. 

 Leerlingen die in de voormiddag of in de namiddag thuis niet kunnen worden opgevangen, kunnen, mits 
inschrijving, terecht in de noodopvang. 

 
Vanaf maandag 18 mei: 
 

- De leerlingen van het 1ste leerjaar komen 4 volle dagen per week naar school (niet op donderdag 21 en vrijdag 22 
mei – Hemelvaartvakantie) 

 de gewone schooluren gelden (8.30 u. tot 15.35 u.) 

 ’s middags blijven ALLE leerlingen van het 1ste leerjaar op school eten 
 

- De leerlingen van het 2de en 6de leerjaar komen 2 volle dagen per week naar school (uiteraard ook niet op 
donderdag 21 en vrijdag 22 mei – Hemelvaartvakantie) 

 groep 1 op maandag en donderdag 

 groep 2 op dinsdag en vrijdag 

 de verdeling van de groepen vind je verder in dit document 

 ’s middags blijven ALLE leerlingen van het 2de en 6de leerjaar op school eten 
 
Voor de lessen geven we voorrang aan  

- Voor 1ste en 2de leerjaar: wiskunde, taal en schrift 

- Voor het 6de  leerjaar: wiskunde, taal en Frans 

- Uiteraard maken we ook ruimte voor de andere vakken 

- In alle klassen hebben we oog voor het mentaal welzijn van onze leerlingen 
 
Op woensdag wordt geen les gegeven.  
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De noodopvang op school blijft open voor kinderen waarvan de ouders niet zelf voor opvang kunnen zorgen 
 

 van 8.30 u. tot 12.10 u.  
of 

 van 13.30 u. tot 15.35 u.  
of  

 van 8.30 u. tot 15.35 u.  

 Als je kind in de noodopvang moet blijven, horen we dat graag voor donderdag 14 mei via mail aan de 
klasleerkracht EN aan de directeur (directie@deheirakker.be)  
 

- Voor de klassen die geen les krijgen, gaat het afstandsleren gewoon door.  

- Vanaf 18 mei zullen er op woensdag geen taken meer gegeven worden.  

- Leerlingen die naar de noodopvang komen brengen hun taken mee. De mail van de klasleerkracht is beschikbaar 
op school. 

 
De gemeentelijke buitenschoolse opvang blijft open voor en na de schooluren, van 6.45 u. tot 8.15 u. en van 15.40 u. tot 
18.00 u. Meer info vind je op https://www.kaprijke.be/kinderopvang . 
 
Kinderen die ziek zijn, blijven thuis. 
Als je kind ziek wordt op school, wordt het in quarantaine geplaatst, onder toezicht van een leerkracht. 
De ouders worden door de school verwittigd met de vraag hun kind zo snel mogelijk af te halen of te laten afhalen. 
 
Beschermende maatregelen: 

- de leerlingen moeten geen mondmaskers dragen op school 

- de personeelsleden die in contact komen met de kinderen dragen in de lokalen een mondmasker en / of een face 
shield 

- iedereen respecteert te allen tijde de afstand van 1,5 m  

- alle leerlingen en personeelsleden wassen de handen 

 bij het binnenkomen van de klas 

 voor iedere maaltijd 

 na ieder toiletbezoek 

 na hoesten of niezen 

 voor het verlaten van de school 
 
Afspraken in verband met het brengen en ophalen van de leerlingen, bezorgen we aan alle ouders halfweg volgende week 
via mail.  
 
Het zal niet eenvoudig worden om de veiligheidsmaatregelen op onze school stipt na te leven. 
We rekenen op alle leerlingen, hun ouders en onze personeelsleden om de gemaakte afspraken te respecteren.  
Alleen op die manier worden we het virus meester en kunnen we uitkijken naar een versoepeling van de maatregelen. 
 
Met vriendelijk groeten 
 
Het schoolteam van de Hei(r)akker  
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