
Heropstart van het basisonderwijs na de paasvakantie 
 

Beste ouders, 

 

We snijden maandag de laatste 11 weken van het schooljaar aan. Wat gaat de tijd 
toch snel.  Ook dit schooljaar is er eentje waar we genoodzaakt werden om strikte 
regels op te volgen zodat we de veiligheid en de gezondheid voor alle mensen van 
onze schoolgemeenschap konden nastreven.  Het is nu een kwestie van volhouden.   
We zijn blij dat we met jullie vertrouwen jullie kinderen dagelijks mogen blijven 
motiveren en enthousiasmeren in ons leerhuis.  We maken er boeiende maar zeker 
weer samen veilige weken van. Laten we er samen voor zorgen dat we de ganse 
periode open kunnen blijven.   Ik overloop hieronder de afspraken. 
 

Samen met de onderwijspartners en in overleg met de virologen besliste minister 
Ben Weyts het derde trimester in het basisonderwijs te starten zoals tijdens het 
tweede trimester. 
 

• leerlingen van het basisonderwijs kunnen 100% contactonderwijs volgen.  Dat 
wil zeggen dat onze Buntse basisschool maandag weer helemaal open is. ☺ 
WELKOM! We verwachten dus alle leerlingen terug op school.   

 

Wie mag er toch nog niet naar school? 
• Zieke kinderen en personeelsleden blijven thuis!  

Neem contact op met je huisarts en laat je testen. 
• Wie op vakantie is geweest, volgt eerst de regels die werden opgelegd.  

Binnenkort mag je terug op reis.  Ook al raden alle overheidsdiensten en 
artsen dit af.  Ga je toch? Dan is de regel simpel = Rode zone = Quarantaine en 
laten testen!  Bescherm zo niet alleen jezelf maar ook alle andere gezinnen 
in onze school!  

 

Verloopt nu alles weer gewoon? Nog niet!  
Voorzichtigheid blijft geboden. Veiligheid van leerlingen én personeelsleden staat 
altijd voorop. Daarnaast is er ook oog voor een werkbare organisatie.  
Daarom blijven de meeste maatregelen van kracht. 
 

Wie draagt er nog een mondmasker?  
• Alle volwassenen die het schooldomein en het schoolstraatje betreden. 
• Leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar zijn verplicht een mondmasker te 

dragen op school.  Op het moment dat ze tijdens de speeltijd het speelveld 
betreden, mogen ze hun masker afzetten.  Buiten de speeltijduren dragen ze 
overal een mondmasker.  

• Alle personeelsleden van de school dragen overal mondmaskers, enkel de 
kleuteronderwijzer(s)(essen) mogen hun masker afzetten als ze alleen met 
hun kleuters in hun klas vertoeven. 

 

Verandert de werking tijdens de middagpauze? Voorlopig niet! 
• De refter voor de kleuters mag opnieuw open. Toch wacht onze school hier 

nog even mee. De kleuters blijven voorlopig nog in het eigen klaslokaal 
ineten.  Na twee weken evalueren we de cijfers en de werking. De kinderen 
van de lagere school blijven tot einde schooljaar in de eigen klas ineten. 



• Indien u in de mogelijkheid bent om uw kind thuis te laten ineten, raden we 
sterk aan uw kind tijdens de middagpauze (12uur) even op te halen. Dat 
brengt wat rust en zorgt voor minder contactmomenten.  Om 13.20uur kan u 
uw kind dan terug op school afzetten.  

• Speeltijden en middagpauze mogen we terug gelijktijdig voor meerdere 
klasgroepen organiseren. Gelukkig hebben we bijzonder veel plaats om buiten 
te spelen op het domein.  

• De lerarenkamer blijft de komende twee weken nog toe.  Personeel trekt zo 
veel mogelijk naar buiten of eet in het klaslokaal. Na evaluatie wordt dit 
bijgestuurd en passen we de veiligheidsmaatregelen in de lerarenkamer weer, 
zoals voorheen, zeer nauwgezet toe. Dan dragen de personeelsleden ook daar 
een mondmasker, houden ze afstand tijdens het eten of drinken en ventileren 
ze de ruimte zo veel mogelijk. 

 

Welk effect heeft het mooie of slechte weer? 
• Maximaal verluchten en ventileren blijft een van de belangrijkste 

voorzorgsmaatregelen. We ventileren en verluchten overal permanent. We 
laten ramen (minstens op kiepstand) en deuren open.  Tijdens de pauze staan 
de ramen volledig open. 

• Zorg dus dat jouw kind voldoende warm aangekleed naar school komt. Het is 
niet omdat het zonnetje ’s morgens schijnt dat het de ganse dag al putteke 
zomer zal zijn!  

• Als het weer mooier wordt, geeft dat wel extra kansen. We proberen zo veel 
mogelijk activiteiten in openlucht te organiseren. Dat blijft het 
streefdoel.  Lunchpauzes, turnlessen, lessen ...  

 

Gaan kinderen terug op uitstap? Ja! 
• Sommige klassen gaan terug op daguitstap.  Ze zijn nu ook terug binnen 

toegelaten (bv. museumbezoek).  We gaan zoveel mogelijk te voet of met de 
fiets.  Voor busvervoer gaan we dit schooljaar niet meer met het openbaar 
vervoer.   Indien nodig enkel met eigen busvervoer. 

• Van zodra we terug in Nederland (het buitenland) kunnen gaan zwemmen, 
doen we dit.  

 

Staat de schoolpoort weer voor iedereen open?  Spijtig genoeg niet!!  
• Ouders moeten zich nog steeds eerst aanmelden op het secretariaat.  
• Essentiële derden zijn op school toegelaten als er geen digitale alternatieven 

zijn en hun aanwezigheid op school strikt noodzakelijk is om de 
lesdoelstellingen te behalen of leerlingen te begeleiden. Die inschatting 
maken we telkens opnieuw.  

• Vergaderingen mogen nog altijd enkel digitaal plaatsvinden. 
 

Welk advies volgt de school? 
• De CLB’s volgen de lokale situatie op de voet op basis van de richtlijnen van 

Sciensano.   CLB-artsen kunnen in overleg met de medische experten 
beslissen om ook de laagrisicocontacten te testen.  Omdat we merken dat de 
meningen van huisartsen al eens durven verschillen, volgt onze school enkel 
de raadgevingen van de CLB-arts en dus niet noodzakelijk die van uw lokale 
huisarts.  



• Als er iemand binnen het gezin, of onder hetzelfde dak, getest moet worden, 
mogen de kinderen even niet naar school!  Dit kan pas terug nadat er een 
negatief resultaat wordt afgeleverd aan die persoon.   Als er iemand positief 
is binnen het gezin, of onder hetzelfde dak, blijven de kinderen thuis.  Je 
wacht dan af tot de laatste symptomen van de ziekte bij dit gezinslid 
verdwenen zijn. Daarna start pas de quarantaineperiode van tien dagen van 
uw kind.  Na deze extra tien dagen mag uw kind pas terug naar school.  

 

Is er afstandsonderwijs voor wie niet naar school komt? 
Neen! Er is geen afstandsonderwijs in het basisonderwijs. Bij ziekte is beter worden 
ieders eerste taak. Indien noodzakelijk kan er huiswerk klaargelegd worden door de 
leerkracht. Dat kan dan opgehaald worden op het secretariaat.  
 

Hoe verloopt de voor- en de nabewaking? 
De voorbewaking blijft nog even opgesplitst.  
Voorbewaking kleuters = via de rode poort in het kleutergebouw bij juf Els VDH. 
Voorbewaking lagere school =  via de zwarte poort in de refter bij juf Mireille. 
De nabewaking gaat enkel in openlucht door op de speelweide of onder de luifel. 
Haal je kinderen zo snel mogelijk op.   
 

We blijven de alomgekende essentiële veiligheidsmaatregelen volgen 
en aanraden; 

1. Extra aandacht voor handhygiëne, 
2. Voldoende afstand bewaren! 

 

We maken er samen, voor jullie kinderen, nog prachtige maanden van. 
Zorg goed voor elkaar en houd je hoofd koel!  
Jan De Belder 
Directeur 
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