8 mei 2020
Beste ouders
De Nationale veiligheidsraad heeft een aantal weken geleden beslist dat de scholen vanaf 18
mei voor prioritaire leerlingengroepen de lessen zullen hervatten. Vlaamse scholen kiezen
voor een pilootfase op vrijdag 15 mei 2020.
Er werd o.a. het volgende besloten :
 Kinderen van het 1ste, 2de en 6de lj gaan vanaf 18 mei (met mogelijkheid om een
proefdag te organiseren op 15 mei) weer naar school.
Kinderen die om medische redenen (diabetes, hart-, long- en nierziekten of met
een verzwakt immuunsysteem) … tot een risicogroep behoren, worden
geadviseerd om thuis te blijven (hiervoor contacteer je best je behandelend
geneesheer).
 Scholen krijgen de ruimte om dit naar eigen inzicht in te vullen: er wordt o.a. een
maximale leertijd per klasgroep opgegeven maar men mag daarvan afwijken.
 Er werd een draaiboek bezorgd waarin een aantal te nemen maatregelen staan
rond afstand, hygiëne, benutting van het gebouw en andere richtlijnen. Scholen
bekijken hoe zij dit in de plaatselijke situatie kunnen uitvoeren.
 Kinderopvang moet ook nog door de scholen georganiseerd worden voor kinderen
waarvan de ouders terug moeten gaan werken.
 Afstandsonderwijs krijgt een vervolg voor die leerlingengroepen waarvoor de
lessen nog niet starten. (kleuters, 3de, 4de en 5de lj ).
 Leerlingen en personeelsleden met ziektesymptomen blijven thuis; wanneer dit in
de school wordt vastgesteld, worden deze personen afgezonderd en zo vlug
mogelijk huiswaarts gestuurd.
Tegen die achtergrond kunnen en willen onze KOM-scholen hun uiterste best doen om op
een voldoende veilige en haalbare manier stapsgewijs weer open te gaan.
Onze schoolteams hebben de afgelopen tijd goed laten zien hoe belangrijk onderwijs en
opvang zijn. Naar school kunnen gaan is essentieel voor kinderen, belangrijk voor ouders en
cruciaal voor de samenleving.
Wij zijn trots op onze scholen. De voorbije weken zijn ze razendsnel omgeschakeld naar
onderwijs op afstand en men heeft dit in de mate van het mogelijke voortreffelijk gedaan!
Het besluit om de scholen te heropenen vraagt ook weer veel van onze schoolteams …
Als bestuur hebben wij er samen met onze schoolteams alle vertrouwen in dat dit op een
‘coronaveilige’ en haalbare manier kan gebeuren. Er is nooit 100% garantie maar de
risico’s worden beheersbaar geacht.
Wij willen jullie als ouders alvast bedanken voor jullie begrip hiervoor en we verwelkomen vol
vertrouwen onze leerlingen terug op school.
Verder in deze brief kunnen jullie lezen hoe de school dit alles concreet gaat invullen.
Mogen we jullie allen ook vragen zo spoedig mogelijk in te schrijven voor de opvang.
Dit zowel voor de voor- en naschoolse opvang als voor de opvang op school.
Zo kunnen we de nodige maatregelen treffen.
Je vindt hierover alle informatie en linken naar de correcte inschrijfsites op www.komvzw.be
Met vriendelijke groeten
Bestuur KOMvzw en directies
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Wezel, 8 mei 2020

Beste ouders
Graag willen we jullie info geven over de herstart van de lessen voor de leerlingen van het 1ste,
2de en 6de leerjaar op vrijdag 15 mei en het vervolg van het afstandsleren voor de leerlingen van
het 3de, 4de, 5de leerjaar en alle kleuters.
We hebben een aangepaste schoolorganisatie uitgewerkt waarin we gestreefd hebben naar een
maximum mogelijke onderwijstijd binnen het kader van alle verplichtingen en adviezen. De
gezondheid en veiligheid van jullie kinderen en de leerkrachten staan hierbij voorop.
We beseffen dat de impact van onze aangepaste schoolorganisatie voor heel wat gezinnen
kopzorgen zal geven, maar hopen op begrip omwille van de complexe situatie die ons dwingt om
lastige keuzes te maken. We rekenen er ook op dat iedereen op het schoolterrein de geldende
corona-maatregelen respecteert.
Hieronder vinden jullie heel wat afspraken die gelden vanaf vrijdag 15 mei.

LAGERE SCHOOL
1ste, 2de en 6de leerjaar: 4 halve lesdagen per week
- De lessen zijn gelijkmatig gespreid over vier halve dagen per week voor alle leerlingen van het
1ste, 2de en 6de leerjaar.
- De lessen gaan door in het eigen klaslokaal met de eigen klastitularis.
- Elke klas is verdeeld in twee gelijke groepen op basis van het alfabet, rekening houdend
met broers en zussen.
- groep A komt naar school op : maandag VM - dinsdag VM - donderdag NM - vrijdag NM
- groep B komt naar school op : maandag NM - dinsdag NM - donderdag VM - vrijdag VM
In een volgend mailtje brengen we jullie op de hoogte van de groepsindeling zodat alle
ouders van het 1ste, 2de en 6de lj. weten wanneer hun kinderen op school verwacht worden.
- Begin- en einduren van de lessen
VOORMIDDAG
- De lessen gaan tijdens de voormiddag door van 08.40 tot 11.55 uur.
- De leerlingen komen toe tussen 08.25 en 08.40 uur en gaan rechtstreeks via de hoofdingang
naar de klas, waar de leerkracht hen verwelkomt.
- Om 11.55 uur verlaten alle leerlingen, begeleid door de klasleerkracht, het hoofdgebouw
via de speelplaats.
NAMIDDAG
- De lessen gaan tijdens de namiddag door van 13.10 tot 15.30 uur.
- De lln. komen toe tussen 12.55 en 13.10 uur en gaan rechtstreeks via de hoofdingang
naar de klas, waar de leerkracht hen verwelkomt.
- Om 15.30 uur verlaten alle leerlingen, begeleid door de klasleerkracht, het hoofdgebouw
via de speelplaats.
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- Speeltijden
- Elk leerjaar heeft een kwartier speeltijd tijdens de voor- of namiddag.
Enkel de leerlingen van dat leerjaar zijn dan op de speelplaats.
- Het spelen gebeurt in kleine groepjes met beperkt spelmateriaal.
- Koeken- en fruitdoosjes blijven, indien mogelijk, in de klas. Voorzie best koeken en fruit dat
gemakkelijk kan meegenomen worden naar de speelplaats.
- Materiaal
- Op vrijdag 15 mei brengen de kinderen al hun leer- en werkboeken terug mee naar
de klas.
- We proberen het heen en weer nemen van materialen van thuis naar school en omgekeerd
zoveel mogelijk te beperken.
- Veiligheidsmaatregelen
- Alle leerlingen komen toe via de hoofdingang. In de lagere school geldt éénrichtingsverkeer
voor de leerlingen. Het verlaten gebeurt via de speelplaats.
- Bij het binnenkomen van het schoolgebouw dienen alle leerlingen de handen te
ontsmetten. We voorzien hiervoor de nodige materialen zodat dit vlot verloopt.
- Gedurende de dag maken we tijd om op geregelde tijdstippen de handen te wassen of te
ontsmetten.
- De kinderen hoeven geen mondmasker te dragen.
- We vragen om papieren zakdoekjes mee te brengen (gebruik bij niezen, hoesten, snuiten)
en een plastieken zakje om de gebruikte zakdoekjes op te bergen tot ze de klas verlaten.
- Ouders worden niet toegelaten tot het schoolgebouw en verlaten het schoolterrein zo snel
mogelijk. Ook bij het afhalen vragen we uitdrukkelijk de tijd te beperken en de social
distance steeds te respecteren.

3de, 4de en 5de leerjaar: afstandsleren
Het blijft ook voor de komende weken onze opdracht om voor deze leerlingen ‘afstandsleren’ te
realiseren. Hierbij krijgen jullie kinderen instructies en opdrachten, waarmee ze thuis zoveel
mogelijk zelfstandig aan de slag gaan. We beperken ons hierbij tot de essentie en het blijft
‘preteaching’. Wanneer de leerlingen terug naar school kunnen komen, wordt dezelfde leerstof
in een sneller tempo gegeven.

KLEUTERSCHOOL
Voor alle kleuters blijven we onze website www.basisschoolwezel.be onder de rubriek
‘afstandsleren’ - oudste en jongste kleuters - aanvullen met mogelijke tips en links. Alle
klastitularissen hebben ondertussen op hun eigen manier contact gehouden met jullie en blijven
dat ook zo verder doen.

NOODOPVANG

Tijdens de schooluren
De noodopvang voor kinderen, die geen ziektesymptomen vertonen en van wie ouders zelf niet
in opvang kunnen voorzien, blijft verzekerd tijdens de schooluren tussen 08.40 tot 15.30 uur,
voor een hele of halve dag. Voor deze noodopvang dienen ouders zich vooraf (ten laatste 12.00
uur ’s middags de dag voordien) in te schrijven via de website www.komvzw.be
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Noodopvang kleuters
De noodopvang van de kleuters wordt vanaf 15 mei georganiseerd in de kleuterschool van de
Keiheuvelstraat. De kleuters worden door de ouders afgezet aan het poortje. Ouders worden
niet toegelaten tot de kleuterschool en verlaten het schoolterrein zo snel mogelijk.
Noodopvang lagere school
Kinderen van de lagere school die geen les hebben en toch opgevangen dienen te worden,
verwachten we in de refter van de lagere school tussen 08.25 en 08.40 uur. Fietsers zetten de
fiets in de fietsenstalling en komen direct door naar de refter. Ook de andere kinderen komen
via de ingang van de speelplaats onmiddellijk door naar de refter.
De kinderen van het 3de, 4de en 5de lj. krijgen de kans om tijdens de noodopvang (enkel
voormiddag) om de opdrachten van het ‘afstandsleren’ zelfstandig uit te voeren. Het is dan
ook de bedoeling dat deze kinderen de nodige materialen hiervoor mee naar school brengen.
Ineten
Kinderen die uitzonderlijk op school blijven eten, brengen eigen drank mee, conform onze
schoolafspraken. Als het weer dit toelaat, eten we buiten aan de picknicktafels.
Voor- en naschoolse opvang
Heb je nood aan opvang buiten de schooluren, kan je je hiervoor ook inschrijven. Let wel, deze
opvang wordt geregeld door de gemeente Mol en is betalend. De links met de nodige info en
mogelijkheden tot inschrijven vind je terug op de website www.komvzw.be

COMMUNICATIE
We blijven communiceren via mail, website of andere mogelijke kanalen om iedereen te kunnen
bereiken.
- Op onze website www.basisschoolwezel.be vind je onder de rubriek ‘afstandsleren’ de
weekschema’s met de opdrachten voor het derde, vierde en vijfde leerjaar en allerlei tips voor
de kleuters.
- Aanvullend communiceren onze klastitularissen met ouders om opdrachten, nuttige links,
correctiesleutels, … te bezorgen die we niet op de website kunnen publiceren.
- Elke klastitularis van het derde, vierde en vijfde leerjaar voorziet wekelijks verschillende
contactmomenten waarop ouders en/of leerlingen vragen kunnen stellen. De
contactmomenten verlopen via het programma ‘praatbox.be’.
We communiceren op dit ogenblik zeer veel via mail. We doen dit via de mailadressen van beide
ouders. Indien jullie merken dat onze mailing niet of niet op de juiste plaats terecht komt, graag
een seintje via mail aan directie@basisschoolwezel.be
Met vriendelijke groeten
Schoolteam Wezel
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