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Basisonderwijs • Okegem

Ninove, 28 augustus 2020 

Start schooljaar 2020-2021 

 

Beste ouders, 

 

Dinsdag 1 september start het nieuwe schooljaar voor alle kinderen. 

Het leerkrachtenteam kijkt er naar uit om er samen met jullie kinderen een vreugdevol 

schooljaar van te maken. 

 

Voor alle duidelijkheid kan je hieronder enkele concrete afspraken lezen rekening houdend 

met de corona-maatregelen van toepassing op onze school. 

 

Lesdagen 

 

Alle leerlingen zijn 5 dagen aanwezig op school in volledige 

klasgroepen. 

Schooltijden 

 

Normale schooltijden 

Ma     8u45-11u55 en 13u00-15u45 

Di      8u45-11u55 en 13u00-15u45 

Woe   8u45-11u30 

Do     8u45-11u55 en 13u00-15u45 

Vrij    8u45-11u55 en 13u00-15u00 

Middageten 

 

Normale situatie 

• Kleuters eten in de refter 

• Lagere klassen eten in de klas 

• Thuis eten is toegestaan 

Opvang 

 

Normale opvangtijden 

7u00-18u00 

Woe en vrij tot 17u00 

Turnles 

 

Gaat normaal door 

Zwemles 

 

Alle leerlingen van het lager zwemmen vanaf 15 september om de 

2 weken op dinsdagnamiddag. 

Het 5e en 6e lj. vertrekken op school om 12u30, leerlingen kunnen 

niet ’s middags thuis eten. 
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Schoolpoort  

’s morgens 

 

Ouders nemen afscheid aan de schoolpoort,  blijven buiten het 

schooldomein, komen niet voorbij de schoolpoort.  

 

Leerlingen die voor 8u30 op school komen, gaan naar de opvang 

in de zaal. 

Leerlingen die na 8u30 op school komen, blijven op de 

speelplaats. 

Kleuters en peuters van geboortejaren 2017 en 2018 nemen 

afscheid aan de schoolpoort en gaan steeds naar de opvang in de 

zaal tot de schoolbel gaat. 

Uitzondering enkel voor eerste schooldag: ouders van kleuters en 

peuters van geboortejaren 2017 en 2018 mogen hun kind 

begeleiden tot de opvangzaal. 

 

Schoolpoort  

’s namiddags 

 

Ouders betreden de speelplaats niet. 

 

Bij belsignaal staan de leerlingen op de stip. 

De leerkracht geeft per kind toelating om bij de ouder of 

grootouder te gaan die wacht op het voetpad of de straat. 

Kleuters gaan buiten langs de kleine schoolpoort. 

Lagere schoolkinderen gaan buiten langs de grote schuifpoort. 

 

De rij met leerlingen die alleen naar huis gaan, te voet of per 

fiets, vertrekken na de drukte.  

 

Om 16u00 gaat de schoolpoort vast.  Ouders die hun kinderen in 

de opvang ophalen, bellen aan de schoolpoort.  De opvangdame 

brengt het kind tot aan de schoolpoort. 

 

Mondmaskers 

 

Lagere schoolkinderen dragen geen mondmasker op school 

 

Ouders aan de schoolpoort/schoolstraatje dragen verplicht een 

mondmasker en houden afstand van elkaar. 

 

Personeel draagt een mondmasker.  Enkel als de leerkracht aan 

het bord lesgeeft op minimale afstand van 1.5 m van de leerlingen 

mag het mondmasker af. 

Handhygiëne 

 

Kinderen en personeel ontsmetten of wassen de handen: 

• Aan de schoolpoort bij binnenkomen 

• Bij binnenkomen in de klas  

• Na toiletbezoek 

• Voor middagmaal 

• Bij verlaten van de klas 

Ziektesymptomen 

 

Kinderen komen niet naar school bij 

• Koorts 

• Buikloop 

• Keelpijn 

• Verkoudheid 

• Hoesten  
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Als een kind op school deze ernstige symptomen vertoont, wordt 

het kind in het quarantainelokaal opgevangen, worden ouders 

gebeld om het kind op te halen. 

De ouders raadplegen de dokter en zorgen voor een 

afwezigheidsattest of de schriftelijke toelating van de dokter om 

naar school te gaan. 

 

In geval van positieve corona-test, moeten de ouders de school 

verwittigen.  De school neemt contact op met het CLB voor 

verdere maatregelen voor de klas / school. 

Infoavond 

 

Alle infoavonden tijdens de derde  schoolweek worden afgelast. 

De klasleerkracht zal de klasafspraken digitaal bezorgen via het 

nieuwe communicatieplatform Smartschool. 

 

Elke ouder zal tijdens de eerste schoolweek een folder ontvangen 

met de persoonlijke accountgegevens voor Smartschool.  Je kan 

dit dan installeren op je pc, laptop, tablet of smartphone. 

 

Na 1 september zal Gimme niet meer gebruikt worden. 

 

 

 

Volg deze afspraken goed op en zorg voor elkaar. 

 

Het schoolteam wenst alle kinderen van harte welkom en een fijne start van het nieuwe 

schooljaar. 

 

Met vriendelijke groeten 

 

 

Wim Beeckman 

Directeur 

 

 

 


