
 

 

Basisscholen De Boomgaard en Knipoog  Sint-Gabriëlstraat 152, Oude Muilenstraat 10, 1770 Liedekerke 

tel: 053/64 57 60      053/66 65 61 

VZW Katholieke Basisscholen Liedekerke, Sint-Gabriëlstraat 152, 1770 Liedekerke     Ond.nr 0409270912- RPR Brussel 

 

 

 

 
Liedekerke 29 mei 2020 

 
Beste ouders  
 
We hebben groen licht gekregen van de veiligheidsraad om de school op te starten.  Na het 
analyseren van de maatregelen, het opvolgen van de richtlijnen en dit rekening houdend met alle 
veiligheidsvoorschriften zijn we tot onderstaand resultaat gekomen.  
 
Maandag 1 juni 
Pinkstermaandag: geen opvang, geen school! 
 
Dinsdag 2 juni tot en met vrijdag 5 juni  
Lagere school:  
1ste leerjaar blijft les krijgen op dinsdag en woensdag. 
6de leerjaar blijft les volgen op donderdag en vrijdag. 
2de, 3de, 4de, 5de leerjaar krijgen nog op de huidige manier les. (= pré-teaching thuis) 
De noodopvang voor de lagere school blijft beschikbaar in De Boomgaard.   

➔ Hierbij is dus voorlopig geen wijziging  
 
Kleuterschool: 
Wordt opgestart vanaf woensdag 3 juni, op dinsdag 2 juni is er nog noodopvang. 
De kleuters komen elke dag naar school tot het einde van het schooljaar.  
Zij starten om 8.45 uur en eindigen om 15.15 uur, woensdag om 11.15 uur.   Graag willen wij jullie 
vragen om de kinderen pas vanaf 8.30 uur naar school te brengen.  Dit om een samenloop van 
kinderen met de lagere school te vermijden.  
De kinderen worden afgehaald om 15.15 uur aan het einde van de oprijlaan.  Ouders komen niet 
tot aan de schoolpoort.   
Gelieve steeds de nodige afstand te bewaren rondom de school en op straat.   
 
Vanaf maandag 8 juni  
De kleuterschool blijft voltijds naar school komen (zie hierboven) 
Lagere school: 
Wij hebben ervoor gekozen om de leerlingen 2 volledige dagen naar school te laten komen.  Dit 
om de hygiënemaatregelen te kunnen blijven respecteren.   
 

Op maandag en dinsdag komen het 1ste , 3de en 6de leerjaar naar school. 
Op donderdag en vrijdag komen het 2de, 4de en 5de leerjaar naar school. 

Op woensdag is er geen les voor de lagere schoolkinderen. 
 
De lessen starten om 8.30 uur en eindigen om 15.00 uur.  We vragen uitdrukkelijk om de 
kinderen pas vanaf 8.15 uur naar school te brengen.  Indien u nood hebt aan voor- en naschoolse 
opvang gelieve dan contact op te nemen met INFANO, (‘het maantje’). 
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De kinderen gaan rechtstreeks naar de klas.  In de voormiddag en tijdens de middag is er een 
pauzemoment waarop kinderen kunnen spelen in hun compartiment op de speelplaats.  De 
kinderen eten ’s middags in de klas, naar huis gaan eten wordt nog niet toegelaten.  In de 
namiddag wordt er geen speeltijd meer voorzien, vandaar dat we reeds om 15.00uur stoppen.   
 
We vragen hierbij weer om de kinderen op tijd op te halen, de juiste richting aan te houden en de 
social distance van iedereen te respecteren.   
 
Aangezien de kinderen terug naar school komen voor de lessen, vervalt het online lesgeven.  De 
‘Jitsi meet’ momenten gaan dus niet meer door.  De kinderen zullen wel opdrachten krijgen om 
thuis aan te werken.   
 
Indien wij ondervinden dat de huidige manier van werken vlot verloopt en dat er mogelijkheid is 
om uit te breiden en kinderen nog extra dagen naar school te laten komen, dan zullen wij dit tijdig 
laten weten.   
 
Naast het lesgeven blijft onze noodopvang ook nog beschikbaar voor de lagere school.  Deze gaat 
nog steeds door in De Boomgaard.  Indien u hier gebruik van wenst te maken, dan is inschrijven 
verplicht.  Dit om de organisatie hiervan vlot te laten verlopen.  
 
Hierbij vragen we ook uitdrukkelijk om de kinderen op niet-lesmomenten, indien mogelijk, 
zoveel mogelijk thuis op te vangen.  We willen wel even benadrukken dat de opvang niet in een 
klas zal plaatsvinden en extra ondersteuning niet mogelijk gaat zijn.   
De opvang vormt 1 bubbel en wordt niet opgesplitst in verschillende leerjaren zoals we nu gedaan 
hebben.  Daarvoor hebben we niet voldoende personeel.  Indien de noodopvang te groot wordt, 
zullen wij genoodzaakt zijn om een inschrijvingsstop in te voeren.   Indien u toch van de 
noodopvang gebruik wil maken, gelieve te laten weten via mail op welke dagen en uren u opvang 
nodig hebt. directie@mulhof.be  
 
De onderstaande maatregelen blijven gelden: 
 

- Enkel kinderen en leerkrachten worden toegelaten in de school. 
- Ouders zetten hun kind af en worden gevraagd om zo snel mogelijk weer te vertrekken en 

hierbij ook rekening te houden met de social distance 
- Alle leerkrachten zijn verplicht om een mondmasker te dragen. 
- Bij het binnenkomen in de school worden de kinderen verplicht om handgel te gebruiken. 

Deze zal ter beschikking staan. 
- De kinderen die les krijgen, gaan vanaf 8.15 uur onmiddellijk naar de klas die hen werd 

toegewezen.   
- In de school wordt een éénrichtingsverkeer aangehouden.  Deze is aangeduid met pijlen.  
- Het aantal kinderen in de toiletten wordt beperkt. 
- Naar het toilet gaan, gebeurt begeleid volgens de richtlijnen. 
- De handen worden regelmatig gewassen  op vaste momenten (6 keer per dag). 
- Lokalen worden ook vaak verlucht. 

mailto:directie@mulhof.be
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- Speeltijden gebeuren afwisselend kleuterschool/lagere school.  De kinderen spelen in hun 
eigen compartiment.  

- Kinderen mogen GEEN eigen speelgoed/materiaal meebrengen naar school. 
- Er zullen geen uitstappen georganiseerd worden.  
- Traktaties voor verjaardagen,… zijn niet toegestaan. 
- Op het einde van de schooldag verlaten de kinderen de school via de grote poort.  De 

leerkracht begeleidt de leerlingen tot aan het begin van de oprijlaan.  
- Indien kinderen zich niet aan deze afgesproken regels houden, betekent dit dat ze de 

veiligheid in het gedrang brengen.  Dit kunnen wij niet aanvaarden en hiervoor zullen wij 
indien nodig sancties moeten treffen!  

 
 
Onze facultatieve verlofdag op vrijdag 12 juni blijft behouden.  Er zal die dag GEEN les en opvang 
zijn in onze school.  
 
Ik hoop op jullie begrip en op een goede start! 
 
Vriendelijke groeten 
 
Katleen De Weweire 
Directeur 
 


