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De coronacrisis plaatst iedereen voor enorme uitdagingen. Vanaf vrijdag 15 

mei 2020 en maandag 18 mei 2020 mogen de scholen “heropstarten”.  

 

De risicoanalyse, opgesteld door onze preventieadviseur, bepaalt op welke 

manier de school zal opstarten. Deze risicoanalyse is besproken met het 

schoolteam en daarna uitvoerig geanalyseerd en goedgekeurd door “De 

Raad van Bestuur” van vzw Katholiek Basisonderwijs Opoeteren. Ook de 

externe preventiedienst Mensura heeft deze ontvangen. Hier hebben we nog 

geen (adviserende) berichtgeving van teruggekregen. 
 

De veiligheid van alle leerlingen en collega’s is een absolute 

basisvoorwaarde bij de heropstart. We houden rekening met zieke collega’s 

en leerlingen die niet op school aanwezig kunnen zijn. We voorzien 

maatregelen voor fysieke veiligheid én voor het mentale welbevinden. We 

ambiëren een zo veilig mogelijke schoolomgeving, waarbij we het risico op 

besmetting maximaal proberen in te dijken. Social distancing blijft 

gehandhaafd. 
 

We hebben gekozen voor een gefaseerde heropstart: 

 

• op 15 mei 2020 met enkel het 6de leerjaar. Omwille van de 

maatregelen, opgelegd door de nationale veiligheidsraad, zijn we 

genoodzaakt de huidige klas op te splitsen. Zij zullen ingedeeld worden 

in twee groepen. Groep 1 komt voormiddag op maandag, dinsdag, 

donderdag en vrijdag. Groep 2 komt namiddag op maandag, 

dinsdag, donderdag en vrijdag. Aangezien de klassen ontdubbeld 
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worden, kiezen we voor 3 uren (9-12u) in de voormiddag en 3 uren 

(12.30-15.30u) in de namiddag. We gebruiken hiervoor de klaslokalen 

van het vijfde en zesde leerjaar. Welke leerlingen wanneer moeten 

komen wordt de komende dagen nog via de classroom meegedeeld. 

 

• Ondertussen blijven we ook de opvang organiseren. Mogen wij vragen 

om vóór zaterdag 12u te melden bij Juf Ann (mail/whatsapp 

/messenger) wanneer uw kind in de daaropvolgende week in de 

opvang zal zijn. Dit is ook cruciaal voor het opstarten van de andere 

klassen. Bedankt alvast voor uw bereidwillige medewerking! 

 

• Na het proefdraaien van een week en het toetsen van de risicoanalyse 

aan de werkelijke situatie zal gekeken worden of er bijsturingen moeten 

gebeuren. 

 

• Als aan alle mogelijke voorwaarden wordt voldaan, is er de 

mogelijkheid om op 25 mei op te starten  met het eerste leerjaar.  Als 

het eerste leerjaar opstart, gebruiken we de lokalen van het eerste en 

tweede leerjaar. Deze lesuren en -tijden moeten dan nog worden 

bepaald omdat ze niet mogen gelijk lopen met die van het zesde 

leerjaar en de opvang.  

 

 

Omdat er van de overheid nog wijzigingen kunnen plaatsvinden, vragen we 

u om zeker de klasblog van uw zoon/dochter te volgen. Hier zullen de 

recentste ontwikkelingen worden meegedeeld alsook de praktische 

mededelingen voor de komende dagen. 

Onze andere leerkrachten zullen pre-teaching voor alle andere klassen 

blijven aanbieden. Het doet deugd om zoveel positieve feedback te krijgen 

over deze nieuwe manier van werken! 

 

 

We kijken er naar uit om onze kornuitjes terug te mogen verwelkomen! 

 

Hou het veilig en gezond! 

 

Vriendelijke groeten 

 

Meester Raf 


