Lid van Scholengroep Gent
Groenewandeling 80, 9031 Drongen
Tel: 09/ 226 75 00 - Fax: 09/ 226 92 56
e-mail: info@bsmijlpaal.be
website: www.bsmijlpaal.be

Drongen, 28 augustus 2020
NIEUWSBRIEF 2
week van 31 augustus t.e.m. 4 september 2020
Beste ouder(s)
Dag leerlingen
Van harte welkom in het schooljaar 2020-2021, dat voor alle leerlingen start op dinsdag 1 september,
om 8u35.
Het recht op leren staat voorop. Dit basisrecht blijft ons uitgangspunt, ook als het coronavirus opnieuw of
verder zou opflakkeren. Ondersteund door de expertise van specialisten ter zake, hebben we voor alle
denkbare scenario’s aangepaste draaiboeken uitgewerkt, die moeten helpen om de organisatie van het
schooljaar vlot en bovenal veilig te laten verlopen. Ook het Vlaamse onderwijsveld heeft zich voorbereid door
te werken met kleurcodes, afhankelijk van het pandemieniveau (groen als er zo goed als geen risico is, geel
bij laag risico, oranje bij matig risico en rood bij hoog risico).
We vatten met z’n allen het schooljaar aan op de -zo goed als- traditionele, vertrouwde manier. Zonder plotse
escalatie van het virus starten we dus in code geel. U leest meer over de concrete bepalingen van deze code
in ons draaiboek, dat u in bijlage vindt.
Omdat het al langer duidelijk is dat we rekening moeten houden met de sluimerende impact van het
coronavirus, zou het kunnen dat er plotse organisatorische wijzigingen zullen zijn en dat bijvoorbeeld niet
alle activiteiten kunnen doorgaan. We vertrouwen erop dat u ons dit in dat geval niet ten kwade zal duiden
en dat u begrijpt dat beslissingen van die aard steeds worden ingegeven door dwingende
veiligheidsmaatregelen.
Maar niemand van ons kan koffiedik kijken en we weten dus enkel wat er vandaag aan de orde is. Wat nu
telt, is dat we oprecht blij zijn dat we alle kinderen kunnen verwelkomen in frisse klassen, die ondertussen
opnieuw gezellig werden ingericht; alle –al dan niet digitale- materialen flink aangevuld.
Met de ingrediënten uit deze eerste nieuwsbrief hopen we dat jullie veel zin krijgen in de aftrap van een
nieuw schooljaar!

Startweetjes
Op de eerste dag van het nieuwe schooljaar, dinsdag 1 september, voorzien we voor- en
naschools leerlingenvervoer en voor- en naschoolse opvang.
Reminder: geen warme maaltijden
Alhoewel wij volgend schooljaar zo normaal mogelijk willen laten starten; hebben we ervoor
gekozen om voorlopig (sowieso tot het einde van de maand september) geen warme
maaltijden aan te bieden aan onze leerlingen. Alhoewel wij binnen het schoolkader en
binnen het klasgebeuren alle mogelijke veiligheidsmaatregelen garanderen, bleek dat wij bij
de bepaling van de maatregelen en bij de risicoanalyse die werd opgesteld voor de
keukenwerking (de bereiding en het serveren van soep en warme maaltijden) geen 100 %
sluitende veiligheid kunnen garanderen. De veiligheid van onze kinderen en van het
personeel is absoluut prioritair! De kinderen die op school blijven lunchen, dienen dus een
broodlunch of een gelijkwaardige koude maaltijd van thuis mee te brengen. 1/3 Z.O.Z.
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Hopelijk kunnen we u in de loop van de komende weken versoepelde maatregelen
voorstellen m.b.t. het bereiden en serveren van maaltijden voor het vervolg van het
schooljaar (vanaf oktober).
Geen meerdaagse excursies schooljaar 2019-2020
Met spijt in het hart, en heel veel begrip voor ontgoocheling, delen we mee dat de geplande
meerdaagse excursies omwille van veiligheidsredenen dit schooljaar niet kunnen doorgaan.

Ouders enkel op afspraak WELKOM op onze school
Omwille van veiligheidsreden hebben we ervoor gekozen om de ouders enkel op ons
domein toe te laten op afspraak.

Voor- en naschoolse opvang in de kleuterafdeling
De voorschoolse opvang voor de kleuterafdeling gaat van 7u30 tot 8u20 door in de
kleuterveranda. De kleuters kunnen rechtstreeks worden afgezet aan de deur van de
kleuterveranda en dit ENKEL via de ingang GROENEWANDELING. Vanaf 8u20 kunnen de
kleuters van juf Sarah (K0) en juf Lynn (K1) rechtstreeks worden afgezet aan het klaslokaal
via de ingang GROENEWANDELING. De kleuters van de andere klassen worden door de
kleuterjuffen warm ontvangen op de speelplaats. Zij kunnen afgezet worden via de ingang
GROENEWANDELING of ingang ANTOON CATRIESTRAAT (SLUIS 2)

Voor- en naschoolse opvang in de lagere afdeling
De voorschoolse opvang van de lagere afdeling gaat door van 7u30 tot 8u20 in de refter.
De kinderen worden afgezet ter hoogte van SLUIS 2 (ingang: Antoon Catriestraat).

Afhalen kinderen kleuterafdeling
De kleuters van K0 en K1 kunnen tot 15u50 afgehaald worden aan hun eigen klasdeur (ingang
Groenewandeling). De andere kinderen kunnen afgehaald worden aan SLUIS 1 (Antoon
Catriestraat) of aan de roze poort (Groenewandeling). De klastitularis zal u bevragen waar u
uw kind wenst af te halen zodat we alles organisatorisch vlot kunnen laten verlopen.

Afhalen kinderen lagere afdeling
De kinderen van de lagere afdeling kunnen opgehaald worden ter hoogte van SLUIS 1 (Antoon
Catriestraat)

Schema lessen LO eerste schoolweek
di 01/09/2020: geen lichamelijke opvoeding
do 03/04/2020: gym L5, L4, L1
vrij 04/04/2020: gym L6, L2, K3 en K1
2/3
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Infoavonden
Aan het begin van het schooljaar worden er klassikale infoavonden georganiseerd. Deze zijn
bedoeld om kennis te maken met de klastitularis(sen) en de algemene klas- en
schoolwerking. Naast de verduidelijking van het klaswerkplan komen ook de praktische,
pedagogische en administratieve aspecten aan bod. De infoavonden van de kleuterafdeling
gaan ‘live’ door in de loop van de eerste week van september (van woensdag 01/9 t.e.m.
vrijdag 04/09). Om ervoor te zorgen dat er zich niet teveel mensen tegelijkertijd op ons
domein bevinden, hebben we ervoor gekozen om deze infoavonden in verschillende
groepen en op verschillende dagen te laten doorgaan. Wanneer het infomoment van úw
kleuter doorgaat, zal u vernemen via de klastitularis van uw zoon of dochter.
De infoavonden van de lagere afdeling zullen in de week van maandag 07/09 t.e.m. vrijdag
11/09/2020 ONLINE doorgaan. U verneemt het tijdstip via de klastitularis van uw
zoon/dochter.
Jaarkalender
In geval van fluctuerende coronamaatgelen en de daaruit volgende mogelijkheid dat de
kleurcodes zullen veranderen in de loop van het schooljaar, is het niet onwaarschijnlijk dat
analoog ook onze jaarkalender wijzigt. De daginvullingen kunnen bijgevolg vrij abrupt
veranderen.

Kalender SEPTEMBER
di 01 september: eerste schooldag
woe 03 t.e.m. vrij 05 september: infoavonden kleuterafdeling (LIVE)
ma 07 t.e.m. vrij 11 september: infoavonden lagere afdeling (ONLINE)
vrijdag 11 september: pedagogische studiedag (geen school)
maandag 14 september: schoolfotograaf (indien code GEEL)
vrijdag 18 september: Strapdag

CORONAMAATREGELEN
De maatregelen die worden genomen, worden uitgebreid beschreven in ons draaiboek, dat
in vindt in bijlage.
Met vriendelijke groeten
Vanessa Reygaert
directeur
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DRAAIBOEK: CORONA-MAATREGELEN
BS MIJLPAAL (CODE GEEL)
Beste ouder(s)
De Vlaamse overheid is voor het actieplan m.b.t coronapreventie en -bestrijding vertrokken
vanuit de visie dat elk kind het recht heeft op leren.
De eerste week van het schooljaar starten alle scholen in CODE GEEL, ongeacht de
kleurencode die heerst in de stad/gemeente waarin de school gelegen is. Zo kunnen
alle leerlingen op een zo normaal mogelijke manier het nieuwe schooljaar aanvatten.

Vanaf de tweede week moet er wel rekening gehouden worden met de kleurencode die
van kracht is in de betreffende stad/gemeente. Via een procedure wordt bepaald welke
scholen overgaan naar een andere code.
NUL-RISICO:
GROEN

LAAG RISICO:
GEEL

MATIG RISICO:
ORANJE

HOOG RISICO:
ROOD

Er is een vaccin
beschikbaar en/of er
is groepsimmuniteit.
Alle contacten
kunnen plaatsvinden.
Handhygiëne (voor
eten en na
toiletbezoek) blijft
noodzakelijk.

Er is een beperkte
transmissie van
besmettingen,
waardoor verhoogde
waakzaamheid is
aangewezen.
Contacten tussen
mogelijke verspreiders
worden beperkt.
Functioneel
noodzakelijke
contacten kunnen
doorgaan met
inachtneming van de
toepasselijke
veiligheidsmaatregelen

Er is een systematische
transmissie van
besmettingen in de
samenleving. Er zijn
alleenstaande of
geïsoleerde
clusteruitbraken. Contacten
tussen mogelijke
verspreiders worden tot het
essentiële beperkt en
vinden plaats binnen een
context waar risicofactoren
zoveel mogelijk onder
controle zijn gebracht.

Er zijn
wijdverspreide
besmettingen in de
samenleving en er
zijn nieuwe
uitbraken en
clusters. Contacten
tussen mogelijke
verspreiders
moeten maximaal
vermeden worden.

Voor elk niveau geldt voor zowel het kleuteronderwijs als het lager onderwijs dat alle
kinderen elke dag naar school kunnen komen! We verwelkomen dus graag alle kinderen op
1 september. De verschillen tussen de niveaus gaan voornamelijk over o.a. derden op
school, uitstappen, …

Wat de precieze invulling (CODE GEEL) voor onze school betekent, wordt in dit draaiboek
verder toegelicht.

Met vriendelijke groet
Vanessa Reygaert
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DEEL 1: PREVENTIE EN VEILIGHEID
Luik A: algemene richtlijnen die in de volledige school te allen tijden gelden

Principes social distancing/dragen mondmasker:
• Indien social distancing gegarandeerd kan worden, is het dragen
van een mondmasker niet verplicht.
Kleuteronderwijs:
• Social distancing bij contact tussen volwassen
• Geen social distancing tussen personeel en kleuters en tussen
kleuters onderling
• Personeel draagt mondmasker indien afstand niet kan
gegarandeerd worden.
Lager onderwijs:
• Social distancing bij contacten tussen volwassenen
• Social distancing tussen personeel en leerlingen
• Geen social distancing tussen leerlingen
• Personeel draagt mondmasker indien de afstand niet kan
gegarandeerd worden.

Handen regelmatig wassen met zeep

Hoest of nies: in papieren zakdoek of in binnenkant elleboog

Gebruik papieren zakdoekjes+ na gebruik in vuilbak gooien

Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan
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Heb je koorts? Voel je jou niet lekker? Blijf in uw kot

Luik B: schooluren/ voor- en naschoolse opvang
Schooluren
Alle leerlingen krijgen elke dag les.
voormiddag:
van 8u35 tot 11u50 (kleuterafdeling)
van 8u35 tot 12u15 (lagere afdeling)
namiddag :
van 13u10 tot 15u35 (kleuterafdeling)
van 13u35 tot 15u35 (lagere afdeling)
woensdag:
van 8u35u tot 12u15 (kleuterafdeling & lagere afdeling)
op woensdagnamiddag is er geen les
Voor- en naschoolse opvang
We voorzien voorschoolse opvang vanaf 7u30 en naschoolse opvang tot 18u00. De
voorschoolse opvang voor de kleuterafdeling gaat door in de kleuterveranda. De
voorschoolse opvang van de lagere afdeling gaat door in de refter. Vanaf 8u20 gaan de
kinderen van de lagere school naar de speelplaats. De kleuters van K0 (juf Sarah) en K1 (juf
Lynn) worden vanaf 8u20 verwelkomd in hun eigen klas door de juffen. De kleuters van K1-2
(juf Els), K2 (juf Jolien) en K3 (juf Isabelle) worden vanaf 8u20 verwelkomd op de
kleuterspeelplaats.

Luik C: start en afsluiten schooldag
Naar school
Wij vragen elke ouder en hun kind(eren) om in de mate van het mogelijke te voet of met de
fiets naar school te komen.
Betreden van de school (KLEUTERAFDELING)
De voorschoolse opvang voor de kleuterafdeling gaat van 7u30 tot 8u20 door in de
KLEUTERVERANDA. De kleuters kunnen rechtstreeks afgezet worden aan de deur van de
kleuterveranda en dit ENKEL via de ingang GROENEWANDELING. Vanaf 8u20 kunnen de
kleuters van juf. Sarah (K0) en juf. Lynn (K1) rechtstreeks afgezet worden aan het klaslokaal
via de ingang GROENEWANDELING. De kleuters van de andere klassen worden door de
kleuterjuffen warm ontvangen op de speelplaats. Zij kunnen afgezet worden via de ingang
GROENEWANDELING of ingang ANTOON CATRIESTRAAT (SLUIS 2)
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Betreden van de school (LAGERE SCHOOL)
Alle leerlingen van de lagere school betreden de school via de ingang van de Antoon
Catriestraat.
Verlaten van de school
Gelieve als ouder steeds een veilige afstand te bewaren naar andere ouders, kinderen en
personeelsleden toe. Ouders worden enkel OP AFSPRAAK toegelaten tot het
schooldomein. U kan uw kind aan de school ophalen via de weg die afgebakend wordt door
nadarhekkens en linten. Als ouder wacht u op een veilige afstand van elkaar aan deze
nadarhekkens. Een leerkracht zal uw kind roepen. 1 voor 1 kunnen de kinderen vertrekken
om naar huis te gaan. Volg de voorziene route terug nadat u uw kind hebt afgehaald. Laat
uw kind bij aankomst thuis zeker nogmaals de handen wassen.
De kleuters van K0 (juf Sarah) en K1 (juf Lynn) kunnen tot 15u50 afgehaald worden aan hun
klaslokaal. De andere kleuters van K1-2 (juf Els), K2 (juf Jolien) en K3 (juf Isabelle) via de
ingang Groenewandeling of ingang Antoon Catriestraat. Kinderen van de lagere afdeling
kunnen afgehaald worden via de ingang Antoon Catriestraat.

Luik D: het klaslokaal
Betreden van het klaslokaal
Bij het belsignaal vormen de leerlingen een rij (op veilige afstand) op de voor hen voorziene
speelzone. Klas per klas wordt het schoolgebouw, onder leiding van de klasleerkracht,
betreden.
Tijdens de lessen – in het klaslokaal
Bij het binnenkomen hangt elke leerling zijn/haar boekentas of rugzak aan zijn/haar stoel.
Elke leerling gebruikt in de klas het eigen schrijfgerief en de eigen boeken. In de
kleuterafdeling is er geen social distancing tussen de leerkracht en de leerlingen. In de
lagere afdeling is er geen social distancing tussen de leerlingen onderling maar wel tussen
de leerkracht en de leerlingen.
Onderhoud van het klaslokaal
Per lokaal is er een microvezeldoek in alcohol gedrenkt beschikbaar voor een tussentijdse
reiniging van het klaslokaal. Elke klas wordt elke dag gepoetst volgens het corona-proof
onderhoudsschema dat onze school ontving van de preventieadviseur. Na elke poetsbeurt
wordt een poetsschema gehandtekend door de onderhoudsmedewerker van dienst. Er is
specifieke aandacht voor alles wat kan worden aangeraakt met de handen: deurklinken,
schakelaars, kranen, trapleuningen, toestellen, didactisch materiaal, toetsenborden, …

Luik E: speeltijd en lunchpauzes
De speeltijd
Normale werking schoolwerking let de gebruikelijke activiteiten. De leerlingen mogen
gebruikmaken van speeltuigen en speelgoed in openlucht, op voorwaarde dat ze voor en na
het spelen grondig de handen wassen.
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Belsignaal
Bij het belsignaal of een ander afgesproken signaal met de leerkracht vormen de leerlingen
een rij op de voor hen voorziene speelzone. Klas per klas wordt het schoolgebouw betreden.
De middagpauze/lunchpauze
Alhoewel wij volgend schooljaar zo normaal mogelijk willen laten starten; hebben we ervoor
gekozen om voorlopig (sowieso tot de tweede helft van september) geen warme maaltijden
aan te bieden aan onze leerlingen. Alhoewel wij binnen het schoolkader en binnen het
klasgebeuren alle mogelijke veiligheidsmaatregelen garanderen, bleek dat wij bij de bepaling
van de maatregelen en bij de risicoanalyse die werd opgesteld voor de keukenwerking (de
bereiding en het serveren van soep en warme maaltijden) geen 100 % sluitende veiligheid
kunnen garanderen. De veiligheid van onze kinderen en van het personeel is absoluut
prioritair! De kinderen die op school blijven lunchen, dienen dus een broodlunch of een
gelijkwaardige koude maaltijd van thuis mee te brengen. Hopelijk kunnen we u in de loop van
de komende weken versoepelde maatregelen voorstellen m.b.t. het bereiden en serveren
van maaltijden voor het vervolg van het schooljaar.

Luik F: sanitair
Onze school telt verschillende toiletblokken. Er wordt toezicht voorzien aan de toiletten om er
nauwlettend op toe te zien dat de handen telkens flink gewassen worden. De kinderen
spoelen het toilet door met een gesloten deksel. Na elk toiletbezoek moeten de handen
grondig worden gewassen met zeep. Vervolgens kunnen de handen afgedroogd worden met
papieren handdoekjes. De leerkracht voorziet regelmatig pauzes om met de klasgroep tijd in
te lassen voor een toiletbezoek en om de nodige handhygiëne te herhalen, conform de
afspraken. De toiletten worden gegarandeerd minstens één keer per dag intensief gepoetst
door ons onderhoudspersoneel. Na elke poetsbeurt wordt een poetsschema afgetekend door
de onderhoudsmedewerker van dienst.

Luik G: handen wassen
Handhygiëne is dé basisregel ter preventie van de verspreiding van het coronavirus.
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We herhalen graag:
de leerlingen wassen de handen met zeep op volgende momenten
• bij het betreden van de school
• bij het binnenkomen in de klas
• na een toiletbezoek
• vóór de maaltijd
• bij het verlaten van de school
• na het hoesten of niezen
Naast zeep en papieren wegwerphanddoeken wordt er op een groot aantal plekken op
school ook ontsmettingsgel voorzien waar onze leerlingen gebruik van kunnen maken.

Luik H: leerlingenvervoer
Er wordt opnieuw leerlingenvervoer georganiseerd voor leerlingen die gebruik maken van het
naschools busvervoer en klassen die voor verplaatsingen gebruik maken van de schoolbus.
Social distancing:
• geen social distancing voor kinderen, wel tussen personeel onderling en personeelkinderen.
• de eerste rij blijft leeg voor bescherming chauffeur en busbegeleider
Mondmasker:
• buschauffeur en busbegeleider dragen een mondmasker
Hygiëne:
• alcoholgel is aanwezig

Luik I: koorts of ziekte
De algemene regel geldt: zieke leerlingen en personeelsleden blijven thuis. Indien uw kind
zich niet goed voelt vóór het vertrek naar school, gelieve hem/haar dan thuis te houden. U
neemt best contact op met de huisarts.
Indien een leerling ziek wordt op school, wordt hij/zij naar een apart lokaal op de school
gebracht en worden de ouders onmiddellijk gecontacteerd. Uw kind gaat naar huis en laat
zich testen bij de huisarts of in een triagecentrum. Als de test positief is, wordt iedereen met
wie de zieke contact had, opgespoord (contact tracing). De CLB’s kregen een opdracht in het
kader van dit contactonderzoek. Het lokaal en met materiaal waarmee uw kind in aanraking
kwam, wordt ontsmet; de ruimte wordt verlucht.
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DEEL 2: PEDAGOGISCH – LESINHOUDEN
Luik A: lessen lichamelijke opvoeding
De lessen lichamelijke opvoeding gaan door zoals gewoonlijk.

Luik B: lessen levensbeschouwelijke vakken
De lessen levensbeschouwelijke vakken (rooms-katholieke godsdienst,
godsdienst, zedenleer) gaan door zoals gewoonlijk.

islamitische

Luik C: zwemmen en daguitstappen
Het zwemmen kan doorgaan mits het respecteren van de veiligheidsmaatregelen die van
kracht zijn voor personenvervoer en in het zwembad. Ook daguitstappen kunnen doorgaan.

Luik D: meerdaagse excursies (GWP)
Aangezien vanaf code oranje meerdaagse uitstappen niet meer worden toegelaten, zijn we
terughoudend geweest met het boeken van deze meerdaagse uitstappen. Bijgevolg gaat dit
schooljaar geen enkele meerdaagse excursie door.

Luik E: evaluatie en feedback
Ouders zijn steeds OP AFSPRAAK welkom op onze school.

Luik F: logopedie, ondersteuning
De sessies logo en ondersteuning gaan door. Uiteraard mits inachtneming van de nodige
veiligheidsvoorwaarden.
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