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Info rond heropstart in Lenteland
Beste ouders,
Zoals jullie eerder al gelezen hebben, starten we binnenkort terug met
lessen op school voor enkele klassen.
Dit vraagt een hele grote organisatie, zeker in combinatie met de steeds
groter wordende opvang. Het opvolgen van de opgelegde maatregelen
rond veiligheid en hygiëne blijft prioritair bij deze heropstart.
Om de afspraken bij de heropstart van de lessen en de uitbreiding van de opvang voor jullie zo
duidelijk mogelijk mee te geven, hebben we onderstaand schema gemaakt. Hierin vind je info
terug over:
1.

Heropstart lessen voor kinderen van 1e en 6e leerjaar
(en in 2e fase eventueel 2e lj)

2.

Circulatieroutes op school

3.

Takenpakketten en pré-teaching voor kinderen die nog niet terug naar de klas kunnen

4.

Opvang

5.

Veiligheid en hygiëne

1. Heropstart lessen op school

(info voor ouders 1e lj, 6e lj, 2e lj)

Welke kinderen komen terug naar

In eerste fase (18-19 mei) starten we met alle kinderen

de klas?

van het 1e leerjaar en alle kinderen van het 6e leerjaar.
Na een evaluatie op woensdag 20 mei wordt bekeken of
en wanneer we verder kunnen gaan met fase 2
(uitbreiding met het 2e leerjaar).

Worden er groepen gemaakt?

Ja, omwille van het aantal kinderen wordt de klasgroep

In welke groep zal mijn kind zitten?

in 2 gesplitst. Deze noemen we ‘klasbubbels’. Er mogen
maximum 14 leerlingen in een bubbel zitten. Elke
klasbubbel krijgt zijn eigen kleur, zodat we dit overal
visueel kunnen duidelijk maken.
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De klasleerkrachten zullen alle ouders een mail sturen
met het kleur van de klasbubbel van hun kind en de
dagen waarop ze naar school kunnen komen.
Bij de samenstelling van de klasbubbels hebben we
rekening gehouden met diverse criteria.
Deze klasbubbels worden niet meer gewijzigd.
Bij het 6e leerjaar komen de 2 klasbubbels op dezelfde
dagen, maar elk in een apart lokaal.
Bij het 1e leerjaar ( en eventueel later ook 2e lj) komen
de klasbubbels op verschillende dagen, elke bubbel in
een vast lokaal.
Op welke dagen en uren komen ze

Tijdens de opstartweek:

naar school?

Op maandag 18 mei komen enkel de kinderen van de
6e klas van 8.30u – 16u.
Op dinsdag 19 mei komen enkel de kinderen van het 1e
leerjaar van 8.30u-16u.
Vanaf de week van 25 tot en met 29 mei komen:
-

de leerlingen van het 6e leerjaar : op maandag
en donderdag een hele dag

-

de leerlingen van het 1e leerjaar: klasbubbel 1
komt op maandag en donderdag, klasbubbel 2
komt op dinsdag en vrijdag .

-

als het 2e leerjaar zou opstarten zal dit in een
gelijklopend systeem zijn als voor het 1e leerjaar.

Is mijn kind verplicht om naar

Het is de bedoeling dat alle kinderen naar school

school te komen? Zijn er wettelijke

komen. Op die manier kunnen we bekijken waar elk

gevolgen?

kind staat in zijn of haar ontwikkeling en op basis
daarvan een lesaanbod organiseren.
Je kind is echter niet onwettig afwezig wanneer het niet
naar school komt. Komt je kind niet, hou er dan rekening
mee dat het niet meer haalbaar is voor leerkrachten om
ook nog digitaal les te geven.

Kan mijn kind dan ook naar de

We vragen om de kinderen die les volgen enkel te

voor-en naschoolse opvang

brengen tussen 8.00 uur en 16.30 uur op de
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komen? En wat met de dagen

voorgestelde lesdagen. Naast de NOODopvang is het

waarop er geen les op school

voor de school niet mogelijk om voor elke klasbubbel

doorgaat?

ook nog eens voor- en naschools in opvang te
voorzien. De klasbubbels mogen niet gemengd
worden met elkaar of met de opvangbubbels.
Heb je als ouder echt geen andere mogelijkheid
(schuiven met werkuren, thuiswerk, opvang door de 4
mensen met wie je nu wel familiecontact hebt, student
die komt afhalen en oppassen,…) dan stuur je een mail
naar tania.verbeke@arkorum.be. We helpen dan zoeken
naar een oplossing.

Hoe verloopt het aankomen op

Aankomen en ophalen gebeurt via een circulatie lus aan

school en het afhalen?

de ingang Honzebroekstraat. Anderhalve meter afstand
houden is belangrijk. Er zullen leerkrachten staan die de
leerlingen naar het juiste lokaal begeleiden en ook de
leerlingen terug bij de ouders brengen.
Het schooldomein is niet toegankelijk voor ouders!

Wat met de dagen waarop

Wanneer kinderen geen lesdag hebben op school, dan

leerlingen niet naar school komen?

krijgen ze taken mee die thuis kunnen gemaakt worden.
Deze taken zullen meegegeven worden na elke lesdag.

Hoe verloopt de middag? Kunnen

De kinderen eten in hun eigen klasbubbel, in hun eigen

ze een warme maaltijd eten of

lokaal. Om die reden kan geen warme maaltijd worden

kunnen de kinderen naar huis

voorzien. De kinderen brengen dus hun eigen

komen?

lunchpakket en een flesje water mee naar school.
Vergeet ook de tussendoortjes niet (fruit/boterham voor
de voormiddag, een koek voor de namiddag).

Moet mijn kind op school blijven

Omwille van de veiligheid voor alle kinderen raden we

eten?

aan om de kinderen op school te laten eten. Op die
manier wordt er gedurende de dag niet van bubbel
gewisseld en is het besmettingsgevaar minder.

Worden er thuisrijen

Nee, de combinatie van heropstart klassen en uitbreiding

georganiseerd?

van de opvang zorgt ervoor dat er geen leerkrachten
meer beschikbaar zijn om dit te organiseren.

Welke lessen krijgen de leerlingen

In de eerste plaats zal tijd genomen worden om te

op school?

luisteren naar de verhalen van de kinderen, samen te
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wennen aan de nieuwe manier van school lopen en
lesgeven, het aanleren van de veiligheidsmaatregelen,
het welbevinden van de kinderen, het blij weerzien maar
met afstand , …
Vanaf de tweede lesdag starten de lessen op en zullen
we eerst de focus leggen op herhaling, zodat we een
beeld krijgen van welke leerstof de kinderen verworven
hebben. Op basis daarvan wordt dit en volgend
schooljaar stap voor stap verder gewerkt aan de
leerinhouden. Een groot deel van de tijd zal gaan naar
de vakken wiskunde, taal, Frans,…maar ook de andere
vakken komen nog aan bod.
Krijgen de leerlingen nog

Nee, we willen vooral onze tijd besteden aan het

proefwerken?

bekijken waar de kinderen nu staan in hun
ontwikkeling en de lestijd die er is gebruiken om
kinderen bij te werken en nieuwe leerstof aan te
brengen.

2. Circulatieroutes

(info voor alle ouders)

Waar kan ik mijn kinderen

Aan de ingang Honzebroekstraat vind je een circulatie lus

afzetten en afhalen?

terug. De verharde kant (rechts) is de heen-weg, de kant

Is de route voor de opvang

met grasdalen is de terug-weg. Deze worden aangeduid

dezelfde als de route voor de

met pijlen en afgezet met banken.

kinderen die terug naar klas

Graag ook deze route volgen, voor zowel het brengen van

komen?

de kinderen als het ophalen. Respecteer hier zeker de
afstand van anderhalve meter.
Er zullen leerkrachten aanwezig zijn om de kinderen naar
de juiste klasbubbel te brengen en ook om terug naar de
ouders te brengen.
Kinderen van de opvang mogen zoals nu afgezet en
opgehaald worden aan de opvangdeur.
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Langs welke weg kan ik de

Takenpakketten worden opgehaald zoals tijdens de andere

takenpakketten afhalen?

ophaalmomenten.
Ingang via poort Pagode en uitgang via poort
Honzebroekstraat.

3. Takenpakketten en pré-teaching voor kinderen die nog niet
terug naar de klas kunnen

(info voor alle ouders)

Worden er opnieuw

Ja, dit voor de leerlingen van het 2e, 3e, 4e en 5e leerjaar.

takenpakketten voorzien? Voor

Het 1e leerjaar en het 6e leerjaar zal bij hun

welke leerlingen?

heropstartdag het nodige materiaal ontvangen.
Voor de kleuters zaten in het vorig takenpakket meerdere
thema’s. Hiermee kan verder aan de slag gegaan worden,
zonder verplichting. Voor kleuters moet dus geen nieuw
pakket opgehaald worden.

Wanneer mogen de pakketten

Op maandag 18 mei tussen 9u en 16u is er een

opgehaald worden?

afhaalmoment voorzien. We gebruiken de circulatieroute
zoals de vorige keer: ingang via poort Pagode en uitgang
via poort Honzebroekstraat.

Wat breng ik terug mee naar



school?

alle afgewerkte werkbundels en taken van de
voorbije weken



alle leesboeken

Dit mag in de klasbak gelegd worden op de tribune.
Wat als het niet mogelijk is om

Stuur een mail naar school of naar de klasleerkracht. We

het pakket op te halen?

spreken dan verder af hoe jullie het pakket kunnen
bekomen.

4.

Opvang

(info voor ouders waarvan de kinderen naar de opvang komen)

Kunnen kinderen naar de opvang

Ja, we doen ons uiterste best om dit ook te blijven

blijven komen?

organiseren, maar enkel voor de ouders die echt geen
andere oplossing vinden. Het blijft een NOODopvang.
Voor de week van 25 mei volgt een nieuwe link om in te
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schrijven. Afhankelijk van het aantal aanvragen worden
jullie op de hoogte gebracht of we in opvang voor jouw
kind kunnen voorzien. Mensen uit cruciale beroepen
blijven voorrang krijgen.
De kinderen blijven in dezelfde opvangbubbels.
Wat moet meegebracht worden

-

naar de opvang?

fruit en tussendoortje zoals anders op school (in
een doosje)

-

een flesje water met de naam erop

-

middagmaal indien nodig (er worden geen warme
maaltijden voorzien)

Hoe kan ik opvang aanvragen?

voor leerlingen lagere afdeling: hun takenpakket

Hiervoor ontvang je een mail met een aanvraagformulier.
We vragen uitdrukkelijk om wijzigingen steeds te melden.
Zit je in nood? Stuur dan een mail naar
kristel.debusschere@arkorum.be

Is de opvang betalend?

Tijdens de schooluren is opvang gratis,
De voor- en naschoolse opvang, de middagopvang en de
opvang op woensdagnamiddag is betalend, aan het tarief
van 0,60€ per begonnen kwartier.

5. Veiligheid en hygiëne
Moet mijn kind een mondmasker

Nee, de leerlingen hoeven geen mondmasker te dragen.

dragen?
Draagt het personeel van de

Ja, alle personeelsleden zijn verplicht een mondmasker te

school een mondmasker?

dragen.

Worden de klassen en lokalen

Ja, het ventilatiesysteem in de school zorgt voor een

voldoende verlucht?

goede verluchting en daarnaast worden de ramen en
deuren heel regelmatig opengezet.

Wordt er voldoende gepoetst op

Ja, onze school wordt sowieso al goed onderhouden. De

school?

banken, tafels, stoelen, klinken, leuningen, schakelaars…
worden dagelijks meerdere keren gereinigd met een
desinfecterende spray.
Nog meer dan vroeger wordt het sanitair gereinigd.

Scholengroep ARKORUM vzw – Zuidstraat 27 – 8800 Roeselare

Arkorum 03 – basisschool Lenteland

051/ 206176

Honzebroekstraat 44

www.lenteland.be

8800 Roeselare

lenteland@arkorum.be

Elke bubbel heeft zijn eigen sanitair. Er werden
vuilbakken met gesloten deksels voorzien.
Zijn er richtlijnen voor leerlingen

Ja, handen worden telkens gewassen bij het binnenkomen

rond hygiëne?

van de school of klas, voor het toiletbezoek en na het
toiletbezoek, voor de speeltijd en na de speeltijd.
Alle klasbubbels gaan onder toezicht naar het toilet. Zo
kan de leerkracht erop toezien dat de regels
gerespecteerd worden. De kinderen krijgen de richtlijn om
bij het toiletbezoek eerst het toiletdeksel neer te leggen
alvorens te spoelen.
Nies- en snuithygiëne blijft van toepassing.

Geldt de regel van social

Alle leerlingen van de lagere school moeten de regel van

distancing op school?

anderhalve meter afstand zoveel als mogelijk toepassen.
De klassen zijn zo ingericht dat alle banken anderhalve
meter van elkaar staan. Ook op de speelplaats wordt
aangeleerd om zoveel als mogelijk de afstand van elkaar
te bewaren.

Heeft elke bubbel een eigen

Ja, elke bubbel heeft een eigen lokaal waar geen andere

lokaal?

bubbels in komen. Elke leerling heeft ook een vaste bank
en stoel.
Het klasmateriaal wordt regelmatig gereinigd met een
desinfecterende spray.

Worden de bubbels de hele dag

Ja, alle bubbels worden de hele dag van elkaar

gescheiden van elkaar?

gescheiden gehouden, ook tijdens de speeltijden, over de
middag, bij toiletbezoek.

Hoe kunnen onze kinderen alle

1.

afspraken leren kennen en
onthouden?

door als ouder al één en ander uit te leggen aan
uw kind voor de opstart

2.

door de klasleerkrachten die alle regels heel
duidelijk zullen doornemen en aanleren

3.

door pictogrammen die over de hele school
aangebracht zijn als geheugensteuntje

Mijn kind is ziek…

Kinderen die ziek zijn, mogen niet naar school komen.
Kinderen die op school ziek worden, moeten onmiddellijk
opgehaald kunnen worden.
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Mogen ouders en externen

Nee, enkel de leerlingen en het personeel is toegelaten op

binnen op de school?

school. Ouders en externen blijven buiten de school en
wachten aan de grote poort tot ze geholpen worden. Bij
het wachten geldt uiteraard de afstand van anderhalve
meter.

Heb je toch nog een vraag … geen probleem, we helpen je graag. Stuur een mail naar
tania.verbeke@arkorum.be of bel ons op 051/20.61.76. We antwoorden jullie zo snel
mogelijk.
We weten dat deze heropstart opnieuw heel wat veranderingen en nieuwe afspraken met
zich meebrengt. Ook voor ons is het zoeken naar een veilige en vlotte organisatie. We
botsen vooral op een tekort aan lokalen om al die bubbels gescheiden te houden en een
tekort aan personeel voor elke bubbel. We vroegen ook hulp aan Stad Roeselare. Ze
zoeken mee naar eventuele oplossingen.
De afspraken passen we uiteraard aan, mochten we merken dat deze toch niet optimaal
blijken te lopen.

Een grote dankjewel…
… voor jullie begrip en inspanningen om kinderen thuis verder te begeleiden,
… voor jullie medewerking om onze afspraken strikt op te volgen,
… voor jullie respect voor iedereen die op onze school werkt en zijn of haar beste
beentje voorzet om alles in goeie banen te leiden. Het is met vallen en opstaan
dat iedereen zijn uiterste best doet om met deze situatie om te gaan.
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