
  
 
  

  

 

 

PRAKTISCHE AFSPRAKEN HEROPSTART : FASE 2 

 

Kinderen voor de opvang (aanpassing uren) 

Kleuterschool 

’s Morgens komen de leerlingen van de opvang naar school vóór 

8.45u.  Ouders komen niet mee naar de klas, zij wachten aan de 

poort. De kleuterjuf haalt de leerlingen aan de poort. De leerlingen 

zullen zowel bij het binnenkomen als het verlaten van de school 

hun handjes desinfecteren met handgel. 

Voor het afhalen van de kleuters wachten de ouders aan de 

poort op veilige afstand van elkaar. De kleuterjuf brengt de 

kleuters naar de poort. 

Lagere School 

’s Morgens komen de leerlingen van de opvang naar school vóór 

8.30u.  Ouders komen niet mee in de dreef. Aan het einde van de 

dreef zal een leerkracht hen begeleiden naar de klas. De 

leerlingen zullen zowel bij het binnenkomen als het verlaten van 

de school hun handjes desinfecteren met handgel. 

Voor het afhalen van de leerlingen wachten de ouders op het 

kerkplein op de leerlingen. Om 15.20u. worden de leerlingen veilig 

overgezet en kunnen zij naar de wachtende ouder gaan. 

Leerlingen van het 6de leerjaar (aanpassing uren) 

De leerlingen van groep 1 van het zesde leerjaar komen aan 

tussen 8.30u. en 8.45u. Ook zij worden opgewacht door een 

leerkracht die hen verder zal begeleiden. De leerlingen zullen 
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zowel bij het binnenkomen als het verlaten van de school hun 

handen desinfecteren met handgel. Om 11.45u worden deze 

leerlingen veilig overgezet. Ouders die kinderen komen afhalen 

wachten op het kerkplein op een veilige afstand van elkaar. 

De leerlingen van groep 2 van het zesde leerjaar komen aan 

tussen 12.20u. en 12.30u. Ook zij worden opgewacht door een 

leerkracht die hen verder zal begeleiden. De leerlingen zullen 

zowel bij het binnenkomen als het verlaten van de school hun 

handen desinfecteren met handgel. Om 15.30u worden deze 

leerlingen veilig overgezet. Ouders die kinderen komen afhalen 

wachten op het kerkplein op een veilige afstand van elkaar. 

De leerlingen hebben allemaal een planning gehad tot einde 

schooljaar waarbij we week om week roteren. 

 

Leerlingen van het eerste leerjaar (halve dag) 

De leerlingen van het eerste leerjaar komen aan tussen 8.45 u. en 

9.00 u. Dit geldt voor maandag, dinsdag, woensdag en 

donderdag, enkel in de voormiddag. Op vrijdag is er geen les 

maar hebben zij taakjes die op donderdag door de juf worden 

uitgedeeld. Ook zij worden opgewacht door een leerkracht die 

hen verder zal begeleiden. De leerlingen zullen zowel bij het 

binnenkomen als het verlaten van de school hun handen 

desinfecteren met handgel. De leerlingen van het eerste leerjaar 

worden verdeeld in twee groepen. De jongens in het lokaal van 

het tweede leerjaar, de meisjes in het lokaal van het eerste 

leerjaar. Juf Reinhilde en juf Marlies zullen vooral lesjes van taal en 

wiskunde geven. Beide leerkrachten geven aan de twee groepen 

les.  Om 12.00u worden deze leerlingen veilig overgezet. Ouders 

die kinderen komen afhalen wachten op het kerkplein op een 

veilige afstand van elkaar. 


