
GBS Het Klaverbos 

 

 

Beste ouder(s),                                                                                                                    26 april 2020 

 

 Vrijdag bracht de Veiligheidsraad nieuwe richtlijnen. Deze waren misschien niet voor iedereen even 

duidelijk, maar feit is  dat de Nationale Veiligheidsraad beslist heeft  dat de scholen nog gesloten 

moeten blijven tot 18 mei met uitzondering van 1ste, 2de en 6de leerjaar.   

Dat betekent opnieuw : 

• dat de buitenschoolse opvang ( enkel voorbehouden voor kinderen waarvan de ouders 

werken en leerlingen met een kwetsbare thuissituatie) doorgaat op school. Graag tijdig 

aanmelden bij bkomerelhofke@hemiksem.be 

• dat de school opvang enkel voorbehouden voor kinderen waarvan de ouders werken en 

leerlingen met een kwetsbare thuissituatie voorziet : de school is open van 8:15 – 15:25 

uur (uitgezonderd op woensdag: 8:15 - 12 uur). Graag even mail zodat we op de hoogte 

zijn, wie en wanneer leerling aanwezig zal zijn op school. 

• dat we een alternatieve manier van lesgeven blijven voorzien: afstandsleren 

• er zullen voor  klassen  nieuwe ophaalmomenten worden voorzien.  

 Woensdagvoormiddag en donderdag zal er een ophaalmoment worden georganiseerd per 

leerjaar. Eén ouder per kind mag de werk- en leerboeken komen ophalen op het afgesproken 

moment. (Zie planning ophaalmomenten op de 2e pagina van deze brief.) Bij de 

ophaalmomenten vragen we u om voldoende afstand te houden van elkaar en buiten te wachten 

op uw beurt. De directie zal u de nodige materialen dan geven. 
 

 Er zal een nieuw werkschema worden voorzien per 2 weken. Hierop staat vermeld welke leerstof 

de kinderen thuis moeten verwerken en welke materialen zij hiervoor nodig hebben. 
 

 Soms is het noodzakelijk om toch kort even wat uitleg te geven. Indien de leerkracht dit nuttig 

vindt, zal er gebruik gemaakt worden van instructiefilmpjes. Deze zullen op de klas-Facebook of 

met verwijzing naar een link in de planning geplaatst worden. Bekijk  dus best dagelijks even, 

zodat u geen belangrijke informatie mist.  
 

 Er wordt door de leerkrachten gebruik gemaakt  van een 'Praatbox'. Dit is een moment waarop 

leerlingen meer info krijgen of vragen kunnen stellen.  Het is daarom aangewezen dat de leerling 

hierbij aanwezig is.  Sommige leerkrachten hebben meer momenten van praatbox ingelast en 

zullen u hiervan  zeker op de hoogte brengen 

 

Na overleg met onze preventie adviseur en schoolbestuur bekijken we hoe de opstart voor het 

1ste,2de en 6de lj kan verlopen. 

Deze volgende fase bereiden  wij zéér grondig voor. Weet dat de veiligheid, gezondheid en het 

welbevinden van  leerlingen en leerkrachten daarbij te allen tijde voorop staan. In overleg met onze 

preventie adviseur en schoolbestuur bekijken we hoe de opstart voor het 1ste,2de en 6de lj  veilig kan 

verlopen. We houden u verder op de hoogte van zodra wij dit volledig op plan hebben gezet.  

Om af te sluiten wil ik jullie, leerlingen en ouders, even in de bloemetjes zetten. Jullie hebben dit al 

heel knap gedaan. Onze leerkrachten zijn terecht fier op hun hardwerkende leerlingen en ouders. 

Weet dat we er steeds voor jullie zijn indien u vragen of bezorgdheden hebt. 



 

Planning ophaalmomenten 

 

U kan u aanmelden bij de directie (aan het bureel) om de pakketjes te komen ophalen. Gelieve een 

tas te voorzien en  steeds buiten te wachten, met voldoende afstand van elkaar. De directie moet 

zich soms even door de school verplaatsen om pakketjes te gaan halen. Ook dan: gelieve geduldig te 

wachten aan de ingang van het bureel. Alvast bedankt! 

 

 

Indien u verhinderd bent en niet aanwezig kan zijn op het ophaalmoment van uw kind, gelieve dit 

door te geven aan ons secretariaat, op het mailadres secretariaat@hetklaverbos.be . 

 

 

Indien u meerdere kinderen heeft in onze lagere school, komt u op één van de ophaalmomenten 

van uw kinderen en vraagt u aan de directie om de spullen van de broers en zussen. 

 

 

 

KLAS DATUM TIJDSTIP 

1e leerjaar woensdag 29 april voormiddag 8u-11u30 

2e leerjaar woensdag 29 april voormiddag 8u30-12u30 

3e leerjaar woensdag 29 april Voormiddag 9u-13u 

4e leerjaar Donderdag 30 april Voormiddag 9u-11u30 

5e leerjaar Donderdag 30 april Namiddag 13u-16u30 

6e leerjaar Donderdag 30 april Namiddag 14u-17u 

 

  

We wensen u en uw familie een goede gezondheid. 

Wees veilig en blijf gezond!  

Vriendelijke groeten, 

Marika Piessens 

Directie 



                                                                                       
 

Beste ouder,                                                                                                      29 april 2020 

 

Basis- en secundaire scholen kunnen vanaf maandag 18 mei opnieuw starten. Bepaalde 

leerjaren krijgen dan weer lessen op school. Scholen kunnen kiezen om al te openen op vrijdag 

15 mei voor een pilootfase. Dat besliste de Nationale Veiligheidsraad op vrijdag 24 april.  

Op dinsdag 28 april werkten de minister van Onderwijs en de sociale partners verdere 

richtlijnen uit. Zo kunnen scholen nagaan hoe ze veilig en doenbaar kunnen herstarten. 

 

Veilig opnieuw starten: onze school werkt eraan    

 

De veiligheid van onze leerlingen en ons personeel is het belangrijkste. De komende dagen 

onderzoeken we hoe we veilig kunnen herstarten. We gebruiken daarbij het draaiboek met 

maatregelen en richtlijnen dat we van de overheid kregen.   

 

We laten je zo snel mogelijk weten:  

• Of we veilig kunnen herstarten. 

• Wanneer we kunnen herstarten.  
• Welke maatregelen we nemen zodat je kind veilig naar school kan.  

• Welke leerjaren opnieuw kunnen starten en wanneer ze lessen op school volgen.   

• Welke leerjaren niet herstarten en hoe zij verder werken. 

• Hoe we de opvang blijven organiseren. 

• Hoe we dit schooljaar verder afronden. 

• Wat dat voor jou en je kind betekent. 

 

Wat kan je nu als ouder doen? 

 

Je kind krijgt zeker tot en met 14 mei nieuwe leerstof via ‘preteaching’. Zo kan je kind blijven 

leren. 

Enkele tips: 

• Blijf in de buurt om vragen te beantwoorden. 
• Wanneer kan je kind werken voor school? Maak samen een plan op. 
• Maak voldoende tijd om te ontspannen, ook voor jezelf. 
• Gaat het moeilijk om thuis te leren? Neem contact op met de klasleraar. Samen kunnen 

jullie oplossingen bespreken. 
We weten dat het niet gemakkelijk is. Je doet wat je kan, dat is meer dan voldoende.  

 

 Meer informatie?     
• Wil je graag meer weten over de heropstart van scholen?  

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/heropstart-lessen-op-school-informatie-voor-ouders 

• Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be 
 

 

       Vriendelijke groeten,  

       Marika Piessens 

       directie 


