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Na de berichtgeving van het advies van de minister van onderwijs en het overleg van de experts van de

GEES is er een officiële richtlijn voor de heropening van de scholen . 

 

In de media wordt vaak vergeten te melden dat de heropening van de scholen voor alle leerlingen op

alle dagen een maximumscenario is . In werkelijkheid zijn er nog een heleboel richtlijnen waar de

scholen zich moeten aan houden , maar daar wordt weinig tot geen duiding over gegeven . Zo moeten

wij als school de klassen gaan beschouwen als nieuwe contactbubbels . Deze bubbels blijven

behouden tot het einde van het schooljaar . De regel van de social distancing vervalt weliswaar binnen

de contactbubbel (klasgroep), maar niet tussen leraren en kinderen onderling . De contactbubbels

moeten ook behouden blijven tijdens de speeltijden en de middagpauzes . Dit betekent dat kinderen

niet zo maar op de speelplaats kunnen en mogen gaan spelen met z 'n allen . Alle kinderen (kleuters én

leerlingen lagere school) zullen in een afgebakend vak moeten spelen . Dit is iets wat je moeilijk kan

met 25 kinderen in een vak . Ook voor het toiletbezoek , het brengen en het ophalen van de kinderen

blijven de regels van de social distancing behouden .

 

De richtlijnen , de ervaringen die we opgedaan hebben de voorbije weken met de heropstart van het

eerste , tweede en zesde leerjaar brengen ons tot een plan dat voor ons als school haalbaar lijkt .

Haalbaar op het vlak van veiligheid en welbevinden van kinderen en leerkrachten .

 

Onze school heropent voor de volledige kleuterschool én de resterende leerjaren (3, 4 en 5) op

maandag 8 juni 2020.
 

Elke klas in de lagere school wordt opgesplitst in 2 groepen. Zo ontstaan er klasbubbels die
zullen behouden blijven tot het einde van het schooljaar. U zal eerstdaags een nieuwe “klaslijst”
ontvangen om duidelijk te maken in welke groep uw kind zich bevindt.
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https://www.zonnekesschool.be/uploads/Brochure%20Aanmelden%20Hemiksem%20Schelle%20Niel%20-%20website%20-%20verbeterde%20versie.pdf


Elke groep komt 2 volledige dagen naar de school . Groep A komt op maandag en dinsdag .

Groep B komt op donderdag en vrijdag . Op woensdag zijn alle kinderen thuis of kunnen ze indien nodig

rekenen op noodopvang . Deze noodopvang wordt georganiseerd door het lokale bestuur . Meer hierover

in het artikel over de kinderopvang . 

 

Voor de leerlingen van het eerste , tweede en zesde leerjaar wijzigt er dus niets .

 

Het preteachen vervalt . Met preteachen wordt het aanbieden van nieuwe leerstof via instructiefilmpjes

en het grote online gebeuren bedoeld . Wat eventueel wel nog kan ingeroosterd worden zijn de

vragenuurtjes . Het kan immers zijn dat leerlingen nog vragen hebben bij de oefeningen of leerstof die

op lesdagen zijn aangereikt .

 

De kleuterklassen worden niet opgesplitst in 2 groepen . De kleuters kunnen dus alle dagen (inclusief

woensdag) naar school komen .

voor- en naschoolse opvang op school op maandag en dinsdag

noodopvang (inclusief voor- en naschools) in Depot Deluxe op

noodopvang (inclusief voor- en naschools) in Depot Deluxe op 

voor- en naschoolse opvang op school op donderdag en vrijdag

Vanaf 8 juni zal de noodopvang voor de kinderen anders georganiseerd worden .

De uren voor de voorschoolse en naschoolse opvang blijven wel behouden :

Voorschools : vanaf 7 .30 uur tot 8 .00 uur

Naschools : vanaf 15 .30 uur tot 17 .30 uur

 

Voor de kleuters vervalt de noodopvang in BKO Merelhofke .

De voorschoolse en naschoolse opvang van kleuters zal gebeuren op de school zelf 

vanaf 8 juni .

 

Voor de lagere school is het afhankelijk van de lesdagen of de niet-lesdagen .

Voor groep A : 

woensdag , donderdag en vrijdag

Voor groep B :

maandag , dinsdag en woensdag

 

In de week van 2 juni tot en met 5 juni geldt nog de huidige 
regeling voor de noodopvang!
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de gegevens en resultaten die beschikbaar zijn tot 13 maart ;

de inzet en de werkhouding tijdens de lockdown ;

was de leerling altijd aanwezig op de livemomenten ;

was de leerling aanwezig op de vrije momenten zoals vragenuurtjes ;

heeft de leerling alle - veel - weinig - geen opdrachten gemaakt (los van het gegeven of deze

correct waren opgelost);

de resultaten en de inzet van de leerling na de heropstart ;

In de eerste plaats is het belangrijk om een zicht te krijgen hoe de leerlingen het stellen .

We zullen als school zeker oog hebben voor het socio-emotioneel welbevinden .

 

De school zal na de heropstart ook nog formatieve toetsen organiseren om te weten in welke mate de

nieuwe leerstof gekend is . Er kunnen ook enkele summatieve toetsen op het einde van het schooljaar

georganiseerd worden , maar ook dit zal in beperkt aantal en volume zijn . 

 

Er zal op een faire manier geëvalueerd worden . Bij de eindevaluatie zal er rekening gehouden worden

met 

 

De eindadviezen zullen opgemaakt worden met de nodige zorg . Ook deze adviezen zullen net zoals

andere schooljaren bindend zijn met uitzondering voor de overstap van de kleuterschool naar de

lagere school en van de lagere school naar de secundaire school . Voor deze twee scharniermomenten

hebt u als ouder het uiteindelijke beslissingsrecht . Voor alle andere leerjaren blijft de school de

eindbeslissing hebben .

Er zal zeker rekening gehouden worden met dit speciaal verlopen schooljaar . Wij zijn nog steeds van

de overtuiging dat dit geen verloren schooljaar is . Kinderen hebben misschien niet evenveel leertijd

gehad , maar gaan zeker lessen geleerd hebben en hebben op sociaal-emotioneel vlak ook lessen

gekregen hebben .

 

Het behalen van het getuigschrift lager onderwijs komt niet in het gedrang . We werken al vele jaren

aan de ontwikkeling van onze leerlingen . We hebben een goed beeld van onze leerlingen opgebouwd

de voorbije jaren waardoor de klassenraad het getuigschrift kan toekennen op basis van alle

evaluatiegegevens die we tot nu toe verzameld hebben . 

Dit betekent niet dat er zo maar een vrijgeleide is . De klassenraad zal hiervoor zoals gemeld een

weldoordachte beslissing nemen en formuleren .

 

 

Maar het allerbelangrijkste is : Welkom terug !

Laten we er samen nog een warm en vooral hartelijk einde van 

het schooljaar van maken .

 

 

                    Oudercontacten zullen op het einde van het schooljaar georganiseerd 

                                                   worden . Deze zullen online gehouden worden . Er zullen dus geen 

                     fysieke oudercontacten op school georganiseerd worden .

 

                     De laatste volledige week van juni (22 juni tot en met 26 juni) zullen er    

                     online oudercontacten gehouden worden . Voor de concrete planning                  

                     zal de klasleerkracht met u contact opnemen . 
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