
 
 
                       
 
 
 
 

 
   
 
Hemiksem, 8 mei 2020 

Beste ouder(s), 

 

Zoals u ongetwijfeld weet, besliste de Nationale Veiligheidsraad om vanaf 18 mei te starten met een 

gefaseerde heropstart van de lessen. Niet alle leerlingen gaan meteen terug naar school en ze 

gaan ook niet voltijds terug. De dagen waarop ze niet op school zijn, leren ze dus ook vanaf 18 mei verder 

thuis via ‘preteaching’. Veiligheid en pedagogische noden zijn het uitgangspunt bij de keuze om bepaalde 

leerjaren te laten starten.  

Er werd gekozen om als eerste de lessen voor het 1ste, 2de en 6de leerjaar weer op te starten. 

 

Voor de leerlingen van de andere leerjaren verandert er voorlopig niets. Zij krijgen de 

noodzakelijke nieuwe leerstof nog steeds voltijds op afstand via ‘preteaching’. 

 

Wie absoluut geen opvang kan voorzien, kan gebruik maken van de opvang die zal voorzien worden door 

de gemeente Hemiksem, na aanmelding via de school.  

Die opvang zal doorgaan in Depot Deluxe (Nijverheidsstraat 27) en dit van 7u30 tot 17u30.  

De kinderen zullen daar in zogenaamde ‘bubbels’ opgevangen worden volgens de voorschriften. 

 

Omdat ze vrezen dat de opvangcapaciteit onder druk zal komen te staan, vragen ze van beide ouders die 

werken een attest van de werkgever voor de noodzakelijke aanwezigheid op de werkvloer. Door deze 

maatregel willen ze onnodige druk op de opvangcapaciteit vermijden.  

U mag uw attesten afgeven op het moment dat u uw kind afzet/afhaalt. 

Kinderen die naar de opvang komen brengen altijd alles mee om hun taken te kunnen maken.  

Boeken, werkschriften, planning, schrijfmateriaal… Ze gebruiken steeds hun eigen materiaal! 

 

We voorzien voldoende tijd voor handhygiëne. Wanneer? 

• Na betreden van de opvang. 

• Bij binnenkomen van de opvangruimte (na speeltijd). 

• Na toiletbezoek. 

• Voor de maaltijd. 

• Voor het verlaten van de opvang. 

• Na het hoesten of niezen. 

 

Bij de jongste kinderen zien we toe op het correct wassen van de handen.  

We voorzien voldoende materiaal om handen te wassen, we gebruiken geen stoffen handdoeken of 

drogers, maar papieren doekjes. 

 

Leerlingen uit het basisonderwijs (ook al zijn ze 12 jaar) hoeven geen mond- en neusbedekking te dragen. 

Het personeel draagt te allen tijde mond- en neusbedekking op school. Voor personeelsleden worden, als 

maskers praktisch moeilijk blijken, alternatieven bekeken die de veiligheid garanderen, zonder het 

lesgeven of opvang voorzien in de weg te staan. 

 

We trachten zoveel mogelijk afstand te bewaren (social distancing). 

De minimumafstand tussen personen in kader van social distancing = 1,50 meter. 

We helpen de leerlingen bij het inschatten van de nodige afstand. 
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Ouders van leerlingen die ziek worden in de opvang worden meteen gecontacteerd om hen af te halen. De 

leerlingen met COVID-symptomen worden meteen in een apart lokaal in quarantaine geplaatst tot de 

ouders hen opgehaald hebben. Het geïnfecteerde lokaal wordt ontsmet. 

Personeelsleden die ziek worden zullen de opvang onmiddellijk verlaten. 

 

Alle nodige voorzorgsmaatregelen worden genomen om van de opvang niet alleen een fijne maar ook 

veilige plek te maken.  

 

 

Na 1 week komt er een evaluatie van de impact en werking van de gefaseerde heropstart. Dan wordt 

een mogelijke uitbreiding naar bijkomende leerjaren bekeken. Daarbij kijkt men in de eerste plaats naar 

het kleuteronderwijs. Een heropstart daar is niet aan de orde voor eind mei. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Marika Piessens    de juffen en meesters  schoolbestuur   

directie     van Het Klaverbos   Hemiksem 

 
 
 
 
                       
 


