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Drongen, 30 oktober 2020
NIEUWSBRIEF 11
Week van maandag 09 november t.e.m. vrijdag 13 november 2020
Beste ouder(s)
Dag leerlingen

De herfstvakantie wordt verlengd tot en met 11 november 2020. Op 9 en 10
november is er dus uitzonderlijk geen school. Dit is één van de maatregelen om de
strijd met het coronavirus aan te gaan. De maatregel kan enkel werken als zoveel
mogelijk ouders zelf, of binnen een beperkte kring, zorgen voor de opvang van hun
kind(eren). Voor een numeriek beperkte groep kinderen, van wie de ouders
absoluut geen opvang kunnen voorzien, is er noodopvang van Stad Gent.
Noodopvang STAD GENT
Voor wie is deze noodopvang?
Tenzij de bevoegde overheden andere/bijkomende richtlijnen uitvaardigen, organiseert de
stad Gent noodopvang voor kinderen die zich in de volgende situatie bevinden:
• De ouder(s) werkt/werken in de zorg of hebben een veiligheidsberoep
• De ouder(s) kan/kunnen niet thuiswerken, geen verlof nemen of geen beroep doen
op tijdelijke werkloosheid in het kader van de coronacrisis.
• Het gezin bevindt zich in een sociaal/medisch kwetsbare situatie.
Wat houdt het aanbod in?
De sportdienst biedt op 6 locaties in Gent een afwisselend sportprogramma aan in aparte
groepen (bubbels), op basis van leeftijd en van het aantal inschrijvingen. Kinderen sporten
van 9 tot 16 uur. Er is opvang voorzien ’s ochtends van 8 tot 9 uur en ’s avonds van 16 tot 18
uur. De noodopvang is gratis.
Inschrijven voor noodopvang van 9 en 10 november 2020 is vereist en kan via de website
van de Gentse sportdienst: bit.ly/noodopvang_sportkamp
U vindt op de webpagina ook alle informatie over het aanbod en de locaties.

Schema lessen LO
Do 12/11/2020: gym L5, L4A, L1, kleuterturnen K1-2,K2
Vrij 13/11/2020: gym L6 en L2; kleuterturnen K3, K1

Kalender november
week na de herfstvakantie: herfstrapport (rapport 1)
Ma 09/11/2020: verlengde herfstvakantie (geen school, geen noodopvang)
Di 10/11/2020: verlengde herfstvakantie (geen school, geen noodopvang)
Wo 11/11/2020: Wapenstilstand (geen school)
Ma 16/11/2020: vergadering oudercomité om 20u00 (wie wenst deel te nemen,
stuurt een e-mail naar oc.mijlpaal@hotmail.com)
Week van 16/11 t.e.m. 20/11/2020: de kleuterafdeling zet de grootouders in de
bloemetjes
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Reservatieformulier warme maaltijden deceber 2020
In bijlage vindt u het menu voor de maand december. Bij uitzondering ontvangt u
geen reservatieformulier, maar vragen wij u eenmalig om de data waarop u
maaltijden wenst voor uw kind(eren) op te lijsten en per e-mail door te geven aan de
klastitularis van uw kind(eren), uiterlijk tegen 09/11/20. Bedankt voor uw begrip en
voor uw medewerking.

Code ORANJE
Net zoals alle andere basisscholen, schakelen ook wij na de herfstvakantie over op
code oranje. Dat betekent dat de veiligheidsmaatregelen worden aangescherpt.
Volgende extra maatregelen worden genomen.
- Mondmaskerplicht binnen een afstand van 200m van de school
- Alle extra-muros activiteiten worden opgeschort (uitstappen gaan niet door)
- Maaltijden worden per jaargroep genuttigd (deze maatregel is op BS Mijlpaal
reeds van toepassing sinds september 2020).
- Speeltijd: normale werking. De leerlingen mogen gebruikmaken van
speeltuigen en speelgoed in openlucht. De handen worden voor en na de
speeltijd gewassen of ontsmet.
- Oudercontacten worden digitaal georganiseerd.
- We besteden extra aandacht aan verluchten en ventileren (cf. project
VENTIleer)
- De gymlessen gaan door. Zwemlessen kunnen voorlopig niet doorgaan
aangezien de zwembaden gesloten zijn.
- Inschrijvingen gebeuren enkel digitaal of op afspraak
Deze maatregelen staan ook uitgebreid beschreven in ons draaiboek, dat u in bijlage
kan terugvinden.

Met vriendelijke groeten
Vanessa Reygaert
directeur
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DRAAIBOEK: CORONA-MAATREGELEN
BS MIJLPAAL (CODE ORANJE)
Beste ouder(s)
Alle scholen van Vlaanderen moeten na de herfstvakantie overschakelen naar code oranje,
waarbij voltijds naar school gaan het doel blijft.
De herfstvakantie wordt verlengd. We verwelkomen graag alle kinderen opnieuw op school op
donderdag 12 november 2020. Op onze school waren reeds een flink aantal coronamaatregelen van kracht. Code oranje betekent dat de veiligheidsmaatregelen worden
aangescherpt.
Wat de precieze invulling van code oranje voor onze school betekent, wordt in dit draaiboek
verder toegelicht. De aangescherpte maatregelen werden in het oranje gemarkeerd.
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

Ouders:
• Mondmaskerplicht van zodra u zich in een radius van 200m van de
school bevindt
Kleuteronderwijs:
• Social distancing bij contact tussen volwassenen
• Geen social distancing tussen personeel en kleuters en tussen
kleuters onderling
• Personeel: mondmaskerplicht binnen een radius van 200m van de
school
Lager onderwijs:
• Social distancing bij contacten tussen volwassenen
• Social distancing tussen personeel en leerlingen
• Geen social distancing tussen leerlingen
• Personeel: mondmaskerplicht binnen een radius van 200m van de
school.

Handen regelmatig wassen met zeep

Hoest of nies: in papieren zakdoek of in binnenkant elleboog

Gebruik papieren zakdoekje en gooi onmiddellijk na gebruik in de
vuilnisbak

Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan
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Heb je koorts? Voel je jou niet lekker? Blijf thuis!

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 eetzaal. Vanaf 8u00 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 alle ouders en hun kind(eren) om te voet of met de fiets naar school te komen, als
de afstand dat enigszins toelaat.
Betreden van de school (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 ontvangen op de speelplaats. Zij kunnen afgezet worden via de ingang
GROENEWANDELING of via de ingang ANTOON CATRIESTRAAT (SLUIS 2)
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Betreden van de school (LAGERE AFDELING)
We vragen om de leerlingen van de lagere afdeling de school zoveel mogelijk te laten
betreden via de ingang van de Antoon Catriestraat. In het kader van verkeersveiligheid
hebben wij evenwel beslist dat lagereschoolkinderen die dichter bij de ingang van de
Groenewandeling wonen, of voor wie het handiger is het schooldomein te betreden en/of te
verlaten via deze ingang, deze toegang ook daadwerkelijk mogen gebruiken. Aan de ouders
van de kinderen van de lagere afdeling vragen we om hun kind af te zetten achter de groene
poort. Dit om drukte aan de ingang Groenewandeling te vermijden.

Verlaten van de school
Gelieve als ouder steeds een veilige afstand te bewaren ten opzichte van andere ouders,
kinderen en personeelsleden. OUDERS WORDEN UITSLUITEND OP AFSPRAAK
TOEGELATEN op het schooldomein. U kan uw kind aan de school ophalen via de weg die
afgebakend wordt door nadarhekkens en veilgheidslinten. 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 worden afgehaald via de ingang Antoon Catriestraat of ingang Groenewandeling. De
ouders van de kinderen van de lagere afdeling wachten hun kind op achter de groene poort.

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 in ontsmettingsalcohol gedrenkte microvezeldoek beschikbaar voor een
tussentijdse reiniging van het klaslokaal. Elke klas wordt elke dag gepoetst volgens het
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, …
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Luik E: speeltijd en lunchpauzes
De speeltijd
De speeltijden gaan door als gebruikelijk, met de gebruikelijke (spel)activiteiten. De
leerlingen mogen gebruikmaken van speeltuigen en speelgoed in openlucht, op voorwaarde
dat ze voor en na het spelen grondig de handen wassen.
Belsignaal
Bij het belsignaal of bij een ander signaal dat met de leerkracht werd afgesproken, vormen
de leerlingen een rij, op de voor hen voorziene speelzone. Klas per klas wordt het
schoolgebouw betreden.
De middagpauze/lunchpauze
Tijdens code oranje blijven we warme maaltijden aanbieden. De lunchpauze van de
kleuterafdeling start om 11u50, de lunchpauze van de lagere afdeling start om 12u15. Op deze
manier zullen de kinderen van de kleuterafdeling en de kinderen van de lagere afdeling die
warme maaltijden gebruiken, niet op hetzelfde ogenblik in de refter verblijven. De tafels en
stoelen worden na gebruik gereinigd en ontsmet.
De kinderen van de kleuterafdeling die niet warm eten, maar een lunch van thuis meebrengen,
gebruiken die in hun eigen klasgroep. De kinderen van de lagere afdeling, die een lunchpakket
meegebrengen van thuis, eten in het eigen klaslokaal. De warmeters eten per jaarbubbel in
de refter. Er wordt voldoende afstand voorzien tussen de tafels. Bovendien zorgen we voor
een onafgebroken en goede ventilatie.

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 daarnaast 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.
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Luik G: handen wassen
Handhygiëne is dé basisregel ter preventie van de verspreiding van het coronavirus.

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
vóór en na de speeltijd

Naast zeep en papieren wegwerphanddoeken wordt er op een groot aantal plekken op
school ook ontsmettingsgel voorzien, waarvan onze leerlingen vrij gebruik kunnen maken.

Luik H: leerlingenvervoer
Er wordt opnieuw busvervoer georganiseerd in de vorm van voor- en naschools
leerlingenvervoer en voor klassen die gebruik maken van de schoolbus in het kader van
eventuele sportactiviteiten buitenshuis.
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
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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 grondig verlucht.

DEEL 2: PEDAGOGISCH – LESINHOUDEN
Luik A: lessen lichamelijke opvoeding
Voor de leerlingen in het basisonderwijs kunnen alle indoor- en outdoor sportactiviteiten
doorgaan. Gymlessen gaan dus door.
De zwemlessen gaan niet door, aangezien de zwembaden tijdelijk gesloten zijn.

Luik B: lessen levensbeschouwelijke vakken
Binnen onze school gaan de lessen levensbeschouwelijke vakken (rooms-katholieke
godsdienst, islamitische godsdienst, zedenleer) door zoals gewoonlijk.

Luik C: zwemmen en daguitstappen
Aangezien de zwembaden tijdelijk gesloten zijn, kunnen we momenteel geen zwemlessen
organiseren.
Daguitstappen werden geannuleerd.

Luik D: meerdaagse excursies (GWP)
Indien de tweedaagse excursie van het zesde leerjaar valt in een periode tijdens dewelke
code oranje geldt, zal deze excursie worden geannuleerd.

Luik E: evaluatie en feedback
Binnen fase oranje dienen we de aanwezigheid van ouders op school te vermijden. Enkel in
uitzonderlijke omstandigheden en op afspraak worden ouders uitgenodigd.
We organiseren de oudercontacten digitaal.

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