
 
 
Rapporten  lagere school - 3 apri 

 
Schoolwerking vanaf 2 juni. 
Beste ouder, 
Zoals eerder deze week gemeld, zijn wij klaar om elk kind opnieuw op school te ontvangen vanaf 2 juni. Wij 
blijven grote aandacht hebben voor de veiligheid van kinderen en volwassen, dat is onze prioriteit. De 
maatregelen rond handhygiëne blijven gelden en ook het maken van klasbubbels is heel belangrijk om 
besmetting te voorkomen. Onze lokalen en speelplaatsen zijn helaas niet zo groot, vandaar dat niet iedereen op 
hetzelfde moment aanwezig kan zijn.  We beseffen dat er thuis ook heel wat gepuzzeld moet worden om 
opvang te vinden voor uw kind op de dagen dat het niet naar school kan komen. Het is een moeilijke situatie 
voor alle betrokkenen. Dank voor uw begrip. 

Meer kinderen kunnen naar school. Wat betekent dat nu concreet voor jou en je kind? 
1e, 2e en 6e leerjaar: de organisatie blijft behouden zoals het nu is en wordt verdergezet vanaf 2 juni. 
 

 
Kleuters kunnen opnieuw volledige dagen naar school vanaf 2 juni. 
U kan kiezen of uw kind halve dagen of volledige dagen komt. Afhalen kan om 12.00 of 15.25. 
Er worden geen warme maaltijden gegeven, dus graag een lunchpakket, een flesje water, koek, fruit  
en een doos zakdoeken meegeven aub. 
 

 
Langs waar komt jouw kind de school binnen? 
Alle kleuters komen binnen langs het hekken aan de tuin tussen 8.10 en 8.30 
Langs waar verlaat jouw kind de school? 
De jongste kleuters (JOB) verlaten de school via het hekken aan de tuin om 12.00 of 15.25. 
De oudste kleuters (OOB) verlaten de school om 12.00 via het hekken aan de tuin of om 15.25 via het hekken 
op de speelplaats. 
 
3e en 4e leerjaar komen twee halve dagen naar school (namiddagen) 

Maandag Dinsdag  Woensdag Donderdag Vrijdag 

8.30 - 12.00 1e leerjaar 1e leerjaar 1e leerjaar 1e leerjaar

8.30 - 12.00 2e leerjaar 2e leerjaar 2e leerjaar 2e leerjaar

9.00 - 13.00 6e leerjaar 6e leerjaar 6e leerjaar

Maandag Dinsdag  Woensdag Donderdag Vrijdag 

8.30 - 12.00 Alle kleuters Alle kleuters Alle kleuters Alle kleuters Alle kleuters

12.15 - 12.40 middagspeeltijd 
kleuters

middagspeeltijd 
kleuters

middagspeeltijd 
kleuters

middagspeeltijd 
kleuters

12.40 - 15.25 Alle kleuters Alle kleuters Alle kleuters Alle kleuters

Maandag Dinsdag  Woensdag Donderdag Vrijdag 

13.00 - 16.00 4e leerjaar groep 1 4e leerjaar groep 2 4e leerjaar groep 1 4e leerjaar groep 2

13.30 - 16.00 3e leerjaar groep 1 3e leerjaar groep 2 3e leerjaar groep 1 3e leerjaar groep 2
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Langs waar komt jouw kind de school binnen? 
Het derde leerjaar komt binnen via het hekken aan de Theresianenstraat.  
Het vierde leerjaar komt binnen via de Rasphuisstraat.  
Langs waar verlaat jouw kind de school? 
Het derde leerjaar verlaat de school via de Theresianenstraat. 
Het vierde leerjaar verlaat de school via de Rasphuisstraat 

 

 

 

5e leerjaar komt twee halve dagen naar school (voormiddagen) 
 

Langs waar komt jouw kind de school binnen? 
Het vijfde leerjaar komt binnen via de Theresianenstraat. 
Langs waar verlaat jouw kind de school? 
Het vijfde leerjaar verlaat de school via de Theresianenstraat. 
 
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 blijven zo veel mogelijk dezelfde.  
De leerlingen krijgen een vaste plaats in een vast lokaal. De verschillende groepen 
hebben geen contact met elkaar.  

Aparte speeltijden: de leerlingen gaan niet allemaal samen spelen op de speelplaats. 
Zo vermijden we contact tussen de verschillende groepen. 

Afstand houden (1,5 meter): de leraars en leerlingen houden voldoende afstand van elkaar. 
In de klas, de gangen en op de speelplaats. De leerlingen krijgen les in kleinere groepen 
(maximaal 11 leerlingen). 

Maandag Dinsdag  Woensdag Donderdag Vrijdag 

9.00 - 13.00 5e leerjaar 5e leerjaar
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Mondmaskers: de leerlingen dragen geen mondmasker. De leerkrachten dragen een 
mondmasker.  Bij de kleuters hoeft dit niet. 

Netheid: leerkrachten en leerlingen kunnen vaak hun handen wassen of ontsmetten met 
handgel. De lokalen worden regelmatig verlucht. De school maakt de lokalen grondig schoon. 
 
Hoe werk je als ouder mee aan veiligheid op school? 
Wij vragen met aandrang om de volgende richtlijnen na te leven: 

Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt. 

Zet je kind af of haal het op aan de afgesproken locatie in de Theresianenstraat of in de 
Rasphuisstraat (1e en 4e leerjaar) 
 
Respecteer de (gewijzigde) uurregeling en kom op tijd. 

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 ingang of uitgang.  

Wil je praten met iemand van het schoolteam. Maak dan een afspraak via telefoon of via mail. 

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 als een personeelslid of kind op school besmet is met corona?  
 
De besmette persoon krijgt de nodige verzorging. 
 
Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) doet een contactonderzoek en 
neemt de gepaste maatregelen. 
Het CLB onderzoekt met wie de besmette persoon contact had. Hoe lang en hoe intens 
was het contact? Dat bepaalt of het om een hoog risico contact of laag risico contact 
gaat. 
 
Is je kind een hoog risico contact van de besmette persoon? Dan moet je kind 14 dagen thuisblijven. 
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Neem twee keer per dag de temperatuur van je kind. Krijgt je kind ziektesymptomen dan moet je de 
huisarts telefonisch contacteren.     

Is je kind een laag risico contact van de besmette persoon? Dan mag je kind naar school blijven gaan. 
Laat je kind buitenshuis een stoffen mondmasker dragen. Je kind moet ook 1,5 meter afstand houden van 
andere personen.  Beperk extra sociale contacten en verplaatsingen. Krijgt je kind ziektesymptomen dan 
moet je de huisarts telefonisch contacteren.    
Word je niet gecontacteerd door het CLB? Dan mag je kind verder naar school blijven gaan.  

Een personeelslid dat ziek wordt op school, vragen we om naar huis te gaan en om de huisarts 
telefonisch te contacteren.   

Wat gebeurt er met de taken op Seesaw? 
De taken voor de kleuters stoppen op Seesaw.  
In de lagere school kan het zijn dat de klasleerkracht de lessen in de klas aanvult met 
digitale taken via Seesaw. Gelieve dit kanaal ook verder op te volgen voor alle verdere 
communicatie. 

Wordt er  opvang georganiseerd? 
Vermits alle klassen ingenomen worden door klasbubbels is het niet mogelijk om ook opvang te voorzien. 
Mocht u toch een dringende oplossing zoeken voor een bepaalde dag, dan mag u ons contacteren en 
bekijken we wat er mogelijk is. 
    
Hoe bereid je als ouder je kind voor?  
Praat met je kind. Stel het gerust dat het weer veilig naar school kan.  

Bereid je kind voor: via welke weg gaat je kind naar school, wat moet het doen op de bus, tram of trein, 
leg uit waarom veel mensen een mondmasker dragen. 

Is het moeilijk om opnieuw naar school te gaan? Neem contact op met de brugfiguur 
(brugfiguur@montessoriklimop.be) of juf Katrien (katrien.berkvens@montessoriklimop.be). Samen 
kunnen jullie oplossingen bespreken.  
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Seesaw

Welkom terug aan iedereen. We maken er samen nog vier leuke en leerrijke weken van! 
Het hele team dankt jullie voor het vertrouwen en het begrip de afgelopen maanden.
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