
 

  

 

   
 

 
Beste ouder(s) 
 
Onze school kan veilig herstarten. Vanaf 18 mei krijgen sommige klassen dan enkele dagen les op 
school.  
Bij de herstart maakt onze school tijd voor de emoties en zorgen van leerlingen. We doen dat 
voor alle leerlingen: 

• de leerlingen die opnieuw les krijgen op school 
• de leerlingen die thuis of in de opvang nieuwe leerstof krijgen.  

 
Wie start opnieuw op school vanaf 18 mei? En op welke dagen gaan ze naar school? 
 
Leerjaar - groep Startdatum Wanneer lessen op school 

6de leerjaar 18 mei 

maandag van 8u30 – 12u10 
dinsdag van 8u30 – 12u10 
donderdag van 8u30 – 12u10 
vrijdag van 8u30 – 12u10 
(21 en 22 mei zijn feestdagen: 
geen school) 

1ste leerjaar 25 mei 

maandag van 9u00 – 12u30 
dinsdag van 9u00 – 12u30 
donderdag van 9u00 – 12u30 
vrijdag van 9u00 – 12u30 

2de leerjaar 25 mei 

maandag van 8u45 – 12u20 
dinsdag van 8u45 – 12u20 
donderdag van 8u45 – 12u20 
vrijdag van 8u45 – 12u20 

 
Gelieve je kind 5 minuten voor de bel naar school te brengen. 

Je kind gaat dadelijk op zijn eigen (aangepaste) stip staan. 
 

 
De andere dagen leren de leerlingen van het 1ste, 2de en 6de leerjaar thuis of in de opvang.  
 
Hoe houden we de school veilig? 
De veiligheid van onze leerlingen en ons personeel is het belangrijkste. Door een combinatie van 
maatregelen zorgen we voor een zo veilig mogelijke schoolomgeving.  

• Vaste groepen (contactbubbels): de groepen zijn niet groter dan 10 leerlingen per 
bubbel. De leerlingen krijgen een vaste plaats in een vast lokaal. De verschillende 
groepen hebben geen contact met elkaar.  De leerlingen van het zesde leerjaar (14 
leerlingen) blijven samen.  Ze krijgen les in de turnzaal zodat ook voor hen de social 
distance gegarandeerd kan worden.  

• Aparte speeltijden: de leerlingen gaan niet allemaal samen spelen op de speelplaats. Zo 
vermijden we contact tussen de verschillende groepen.  Tijdens de speeltijd worden er 
begeleide bewegingsmomenten voorzien door de leerkracht zodat de social distance 
gehandhaafd blijft.  

 



 

  

 

   
 

• Afstand houden (1,5 meter): de leerkrachten en leerlingen houden voldoende afstand 
van elkaar. In de klas, de gangen en op de speelplaats. De leerlingen krijgen les in 
kleinere groepen (maximaal 10 leerlingen).  Looplijnen werden aangebracht zodat de 
veilige afstand altijd gegarandeerd kan worden.  

• Mondmaskers: de leerlingen dragen geen mondmasker. De leerkrachten dragen een 
mondmasker en/of een face shield. 

• Handhygiëne: leerkrachten en leerlingen wassen hun handen of ontsmetten met 
handgel bij het binnenkomen van de klas, voor het eetmoment en na het toiletbezoek, 
bij het terug binnenkomen in de klas, na niezen, snuiten, hoesten… 

• De lokalen worden regelmatig verlucht. De school maakt de lokalen na elk gebruik 
grondig schoon. 

• Bij aankomst op school wordt de temperatuur van uw kind gemeten en worden de 
handen ontsmet.  

 
 
 

Hoe werk je als ouder mee aan veiligheid op school? 
• Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt. 
• Zet je kind af of haal het op aan de poort van de school.  
• Kom niet op het terrein van de school: niet in de gangen, niet in de klas en niet op de 

speelplaats. 
• Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen. 
• Blijf niet praten aan de poort.  
• Wil je praten met iemand van het schoolteam, bel dan naar volgend nummer (011/42 29 

47) dan komt iemand je aan de poort helpen of maak een afspraak.  
 
 

Wat als je kind ziek is?  
• Zieke kinderen moeten thuisblijven. 
• Is iemand van je gezin mogelijk besmet met corona of heeft iemand van je gezin corona? 

Dan moet je kind 14 dagen thuisblijven. Meer informatie over de procedure:  
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-
19_procedure_contact_NL.pdf 

• Behoort je kind tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan 
beslist de behandelende dokter of je kind de lessen op school kan volgen of verder thuis 
blijft leren. 

• Behoort iemand van je gezin tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte 
immuniteit? Dan mag je kind de lessen op school volgen. Tenzij de behandelende arts 
anders oordeelt. 

• Wordt je kind ziek op school? Dan zetten we het in een apart lokaal. We vragen je dan 
om je kind af te halen.  Neem daarna telefonisch contact op met de huisarts. Die zal 
beslissen of je kind moet getest worden.  

 
 
 
 



 

  

 

   
 

 
 
 
Wat gebeurt er met de leerjaren die niet starten op 18 mei? 
Voor de kleuters en de kinderen van het 3de, 4de en 5de leerjaar gaat de preteaching verder zoals 
jullie dit nu al enkele weken gewoon zijn.  Op 20/5 komen jullie de pakketjes van jullie kind(eren) 
ophalen. De planning volgt nog.  Let op: In deze pakketjes wordt ook nieuwe leerstof 
aangebracht d.m.v. filmpjes, stappenplannen…  Indien uw kind problemen heeft met de leerstof, 
aarzel dan zeker niet om de leerkracht van uw kind te contacteren.  

 
Hoe organiseren we het leerlingenvervoer veilig?    De bus gaat NIET rijden. 
 
Hoe bereid je als ouder je kind voor?  

• Praat met je kind. Stel het gerust dat het weer veilig naar school kan. Zit je kind in een 
leerjaar dat nog niet terug naar school mag? Leg dan uit waarom dat nu nog niet kan. 

• Bereid je kind voor: leg uit waarom veel mensen een mondmasker dragen, waarom er 
niet meer geknuffeld kan worden, vertel dat je kind in een klas gaat zitten met maximum 
10 kinderen en dat het mogelijk les gaat krijgen van een andere juf of meester dan 
voorheen. 

 
 
Extra schoolinfo: 

• Het schoolfeest, schoolreizen, uitstappen en sportdagen gaan niet meer door dit 
schooljaar. 

• Leerlingen en leerkrachten moeten het schooljaar goed kunnen afsluiten. We 
laten jullie nog weten hoe we dit gaan doen. 

 
 
We danken je voor je medewerking. En heb je nog vragen, laat het ons zeker weten. 
 
Vriendelijke groeten, 
Dilek Tasdemir 
Directeur BS ’t Ateljeeke 
Hospitaalstraat 91 
3582 Beringen 
directie@ateljeeke.be 
www.ateljeeke.be 
011/422947 
 

 


