Heropstart
Sint-Albertschool na
Coronacrisis
Meeting klasouders - 8 mei 2020

Richtlijnen vanuit de overheid
De Nationale Veiligheidsraad besliste op 24 april dat vanaf maandag 18 mei
de lessen op school kunnen herstarten voor enkele prioritaire groepen van
leerlingen, die dan gedeeltelijk op school les krijgen. Vlaamse scholen kunnen
kiezen voor een pilootfase op vrijdag 15 mei.
Herstarten kan alleen op een voldoende veilige en haalbare manier. Pas als
alle voorwaarden rond veiligheid nageleefd worden, kunnen de lessen op
school hervatten. Lukt dat niet vanaf 15 mei, dan kunnen de lessen ook later
hervatten.

1. Heropstart Sint-Albert
➔

Fase 1
Op 15 mei worden de
leerlingen van het eerste en
tweede leerjaar verwacht op
school

➔

Fase 2
Vanaf 18 mei worden de
leerlingen van het zesde
leerjaar, het eerste en het
tweede leerjaar op school
verwacht

Zesde leerjaar
- elke week op maandag en dinsdag - voorlopig!
- start 8u30 (- einde 15u10)
- klasleerkrachten zijn verantwoordelijk
voor het lesgebeurenGoed om te
weten
maar staan daarom niet altijd voor
We nemen tijd om terug
de klasgroep
verbinding te zoeken.
We hebben extra
➔ In kleine groepjes van max. 10 lln.
aandacht voor
kwetsbare kinderen.

Eerste en tweede leerjaar
- elke week op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag - voorlopig!
- start 8u45 (L2) - 9u (L1) (- einde 15u10)
- klasleerkrachten zijn verantwoordelijk Goed om te
weten
voor het lesgebeurenWe nemen tijd om terug
verbinding te zoeken.
maar staan daarom niet altijd voor
We hebben extra
aandacht voor
de klasgroep
kwetsbare kinderen.
➔ In kleine groepjes van max. 10 lln.

Voor de andere leerjaren en
kleuterklassen
➔ Opvang mogelijk voor ouders die aan
het werk zijn en kwetsbare kinderen
→ bevraging vertrekt vandaag beperkte capaciteit
● Nog geen zicht op vanuit de overheid
wanneer zij naar school mogen

Goed om te
weten
In de opvang is er
geen
huiswerkbegeleiding!

Sint-Albert@HOME, ons

blijft
onze standaard
manier van
werken, voor alle
afstandsonderwijs,

klassen van onze school

Wij volgen de richtlijnen
rond hygiëne, veiligheid en
gezondheid die de Raad van
Bestuur Sint-Goedele ons
oplegt.
Goed om te
weten
Welke lokalen we
precies mogen
gebruiken en welke niet,
wordt pas duidelijk
volgende week..

Deze richtlijnen werden geschreven door de
interne preventiedienst van Sint-Goedele op
basis van de richtlijnen vanuit de overheid en
worden goedgekeurd door een externe
preventiedienst.
De preventiedienst heeft een risicoanalyse
gemaakt voor de school, maar komt opnieuw
langs volgende week.

Welke richtlijnen?
De veiligheid is gebaseerd op 4 pijlers:
●
●
●

●

social distancing,
(hand)hygiëne,
persoonlijke
beschermingsmiddelen (o.a.
mond- en neusbedekking en
handschoenen),
communicatie naar de teamleden,
leerlingen, ouders en derden.

3. Wat betekent dat voor onze school?
➔
➔

➔

➔

➔

Leerkrachten en personeel dragen een mondmasker
Elk lokaal dat gebruikt wordt, zal voorzien worden van zeep en
papieren handdoeken in dispensers, een vuilbak met pedaal en
deksel, desinfecterende gel en doekjes, papieren zakdoeken,
afﬁches met instructies
We beschikken over een digitale thermometer die op afstand de
temperatuur meet
Poetsﬁrma wordt ingeschakeld - lokalen worden elke dag
gepoetst, toiletten 2 maal per dag
Kinderen die hoesten, koorts hebben of ziek zijn, blijven thuis!

3. Wat betekent dat voor onze school?
➔

Wie ziek is, wordt in afzondering geplaatst. Ouders komen het
kind ophalen en laten het testen. Als de test positief is, wordt iedereen met wie de
zieke contact had, opgespoord (contact tracing).

➔ Ouders mogen de school niet meer betreden, kinderen
➔
➔
➔
➔

worden buiten de schoolpoort afgezet
Personeelsleden en leerlingen uit de risicogroepen blijven thuis
Bij de verzorging van kinderen worden handschoenen en
mondmasker gedragen
Kinderen brengen een eigen drinkbus en boterhammen mee
Vuilbakken worden elke dag geleegd.

3. Wat betekent dat voor onze school?
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Elke kind krijgt een vaste plaats in het klaslokaal, er is 4m2
ruimte voorzien voor elk kind en 8m2 voor een leerkracht
We voeren éénrichtingsverkeer in.
Op de speelplaats spelen de verschillende groepen apart.
Afstanden worden gerespecteerd in de rij.
Deuren blijven open staan, vensters worden zo vaak als
mogelijk open gezet om te ventileren.
Leerkracht met toezicht draagt een fluohesje met social
distancing richtlijn (1,5 m afstand)
Speelgoed van thuis mag niet mee naar school

3. Wat betekent dat voor onze school?
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Speeltoestellen op de speelplaats worden buiten gebruik
gesteld
Er mag slechts 1 kind tegelijkertijd naar het toilet
De verschillende groepen blijven zo veel als mogelijk
gescheiden van elkaar op elk moment
Kinderen worden geacht aanwezig te zijn
Alle vergaderingen op school worden geschrapt
Externen mogen enkel de school betreden als het noodzakelijk
is. Ze mogen de handen desinfecteren en een mondmasker
dragen.

Evaluatie
L1 en L2 : groeigerichte feedback op
gemaakt werk, geen rapport
L6: in juni zijn er drie dagen
toetsperiode. Wel een rapport met
eindtotaal
Voor de andere klassen: geen toetsen,
wel oudercontact eind juni

We blijven verder communiceren
met ouders via Whatsapp, de
website, e-mail en telefoon

Lesgeven, veiligheid
en verbinding maken,
staan voorop bij de
heropstart

Belangrijk!
De richtlijnen veranderen
voortdurend. Alles wat we
hier communiceren is
onder voorbehoud.

Bij uitbreiding van het
aantal aanwezige
leerlingen en klassen op
school zullen de maximale
dagen lestijd op school
verminderen. Ook naar het
team toe evalueren we
continue de haalbaarheid.

Wij kunnen, jammer
genoeg, ook geen
garanties geven wat
betreft de gezondheid van
kinderen en personeel. We
kunnen enkel de
richtlijnen zo goed
mogelijk proberen te
volgen.

We willen jullie erg
hard bedanken voor
jullie steun, hulp en
vertrouwen!

