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BESLISSING VEILIGHEIDSRAAD 
 

 

Allereerst hopen wij van harte dat het goed gaat met al onze leerlingen en hun 
familie. Het zijn onzekere tijden, we zoeken allemaal naar een zeker perspectief. 
Ook wij hebben de persconferentie van de Veiligheidsraad met spanning 
afgewacht en zijn eerder deze week al aan de slag gegaan met de draaiboeken 
die ons werden bezorgd door de overheid. 

Momenteel is ons schoolbestuur in samenwerking met de preventiedienst druk 
bezig een risicoanalyse te maken om onze leerlingen op een veilige manier 
naar school te laten terugkeren. Zoals u weet, zal dit gefaseerd verlopen en dat 
zorgt ervoor dat we ook het verdere verloop van dit schooljaar volgens deze 
richtlijnen moeten hertekenen. 

We bezorgen onze leerlingen en ouders zo snel mogelijk en ten laatste op 
8 mei een planning met daarin de organisatie van de actieve lessen op 
school in combinatie met afstandsonderwijs. 

 

 

Met hartelijke groet 

Janien De Pauw 

Directeur 

 

 

 

Afspraken vanaf maandag 20 april 2020 
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Afstandsleren 

• Tot voor de paasvakantie werd ingeoefend en herhaald 

• Na de paasvakantie komen doenbare nieuwe leerinhouden aan 
bod (preteaching) 

• Van zodra de scholen open gaan, biedt de leerkracht deze 
nieuwe lessen een tweede keer aan, kijkt hoever de leerlingen 
staan en geeft extra ondersteuning aan wie dit nodig heeft. 

 

 

Leertijd 

• Dagelijks besteedt de leerling 1 tot maximaal 2 uur aan 
schooltaken. 

 

Rol ouder 

 

• De ouder vervangt de leerkracht niet 

• Probeer afspraken te maken over de planning van de 
schooltaken en de activiteiten binnen het gezin: 
 

→maak een dagplanning wie wat doet waar en wanneer 

 

 

 

Communicatie 

 

• De school geeft informatie door via deze kanalen: 
o Website: algemene brieven voor ouders 
o Gesloten facebook van de groep 

Groep juf GoedeleB: Roze klas juf Goedele 

Groep juf Erika: Blauwe klas juf Erika 

Groep mr Johan, mr Marc, juf Lies: Schattenjagers 

Groep juf Lil/Silke: juf Liliane juf Silke 

Groep juf Tiffany: juf Tiffany 

Groep juf Paulien: juf Paulien 

Groep juf Kelly : juf Kelly 

o Telefoon: school 054 33 70 26        directie 0486 61 44 83 
o Post 

 

Wat reikt de 

school aan? 

• Contractwerk met vermelding van ‘moetjes’ en ‘magjes’ 

• Uitgewerkte weekplanning  

• Verwijzing naar instructiefilmpjes, stappenplannen, werkbladen 
in kopieerbundel, digitale oefenplatforms, … 

 

Help 

 

• De leerkracht deelt aan de eigen klasgroep mee op welk tijdstip 
en via welk communicatiekanaal dit kan gebeuren.  
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Opvang 

• De school blijft instaan voor de opvang van kinderen wiens 
ouders in cruciale sectoren werken en geen thuisopvang kunnen 
organiseren, voor kinderen in een kwetsbare thuissituatie. 

• Gelieve contact op  te nemen met de school indien u opvang 
wenst. 
School: 054 33 70 26            Directie: 0486 61 44 83 

• Opvang: 8.15 u. tot 15.30 u. 

• indien u voor- en naschoolse opvang nodig hebt gelieve contact 
ten nemen met Kadeeken Ninove 054 34 23 02 

 Leren is belangrijk, maar de gezondheid en het welbevinden van jouw 

kind (en jou als ouder) staat voor ons voorop. School en ouders kunnen 

de kinderen goed omringen en begeleiden, zodat zij kunnen blijven 

leren en groeien. 

De coronamaatregelen hebben een grote impact op ons leven.  De 

combinatie van werk, huishouden en opvang is vaak uitdagend.  

Bedankt om dit vol te houden in deze moeilijke periode. 

 

 

 

https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.dreamstime.com%2Fstay-positive-inspirational-quote-happiness-modern-calligraphy-phrase-hand-drawn-heart-simple-vector-lettering-image132131914&psig=AOvVaw194AGCrhMYM8cUcqwQ5HfU&ust=1586598894563000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiAt8_L3egCFQAAAAAdAAAAABAE

