Heverlee, 25 mei 2020

Beste leerling, beste ouder / verantwoordelijke

We brengen jullie graag op de hoogte van de gang van zaken voor de komende weken. We
doen dit aan de hand van vragen die de voorbije weken vaak gesteld werden.

Voor welke klassen starten de lessen terug op?
Zoals we al eerder vermeldden, startten de lessen opnieuw op voor de leerlingen van het
zesde en zevende jaar.
We weten nu al zeker dat niet alle klassen nog les zullen kunnen volgen dit schooljaar. Toch kan
ook 4VV enkele keren les volgen.
Waarom enkel voor deze klassen?
Social distancing moet gegarandeerd worden en de hygiënemaatregelen moeten nageleefd
worden in het ganse schoolgebouw en op de speelplaatsen.
Concreet betekent dit dat klasgroepen moeten gesplitst worden, waardoor dubbel zoveel
lokalen nodig zijn, die bovendien groot genoeg moeten zijn om de afstand van 1,5 m te
kunnen handhaven. Ook op de speelplaats moet dit zo zijn. Dit is niet evident.
Wat doen de andere klassen?
Voor de leerlingen van de andere klassen wordt verder gewerkt met afstandsleren.
Elke tweede vrijdag worden nieuwe opdrachten gepost.
Wanneer moet ik les volgen?
Vanaf 2 juni kom je gedurende 3 weken 1 halve dag naar school om les te volgen.
Een lesvoormiddag loopt van 8.30u tot 12.05u, een lesnamiddag van 12.55u tot 16.30u.
Voormiddag

Maandag
4VVA(*)

Namiddag

Dinsdag

Donderdag
4VVB

4VVC

(*) 4VVA krijgt omwille van pinkstermaandag uitzonderlijk les op dinsdag 2/6 in de
namiddag.
Het lessenrooster krijg je nog.
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Moet ik ook nog taken maken via afstandsleren?
Toch wel. Er zullen in de beperkte lestijd maar 3 vakken aan bod kunnen komen. Voor de
andere vakken blijven we werken met afstandsleren, dus met verplicht te maken taken. Ook
voor de vakken die wel aan bod komen, kan er ‘huiswerk’ gegeven worden, bv. het
instuderen van leerstof voor een toets of het afwerken van een opdracht.
Hoe zit het met punten?
De taken die je maakt via afstandsleren krijgen geen punten. De toetsen, taken, opdrachten
die je maakt op school of die je als huistaak meekrijgt, worden wel beoordeeld met punten.
Deze punten komen ook op je rapport.
Welke veiligheidsmaatregelen neemt de school?
In alle lokalen is ontsmettingsmateriaal voorzien, net als alles wat je nodig hebt om je
handen te wassen.
Ook in de sanitaire ruimte wordt al het nodige materiaal voorzien. De sanitaire ruimte wordt
2 keer per dag gepoetst.
Alle deuren blijven openstaan, lokalen worden regelmatig verlucht. Weet dus dat het in de
lokalen niet altijd comfortabel warm zal zijn. Voorzie een trui.
Op het onthaal is een plexi-scherm voorzien. Alle personeelsleden dragen mondmaskers.
Overal in de school wordt aangegeven dat je 1,5 m afstand moet houden.
Er zijn geen gezamenlijke pauzes.
Omwille van de grootte van de klassen wordt elke 4VV-klas in twee groepen gesplitst
door de titularissen.
Welke veiligheidsmaatregelen gelden voor mij op school?
Je komt aan op school met je mondmasker al aan. Heb je er geen, dan breng je 2 euro mee
om er eentje te kopen (maximum 2 maskers per leerling). Je draagt dit mondmasker op
school altijd.
Wanneer je de school binnenkomt, worden je handen ontsmet door een personeelslid. Je
moet op school geen handschoenen dragen.
Je haalt het materiaal dat je voor de halve lesdag nodig hebt uit je locker.
Je gaat naar speelplaats 1 of 2 (dit hangt af van de klasgroep waarin je zit). Je kiest een
aangeduide plaats op een bank of je loopt rond (1,5 m afstand van iedereen!). Fysiek
contact is verboden.
Wanneer je naar het toilet gaat, wacht je tot de leerkracht die in de buurt staat, jou toelating
geeft om binnen te gaan. Je wast je handen vooraleer je weer naar buiten gaat.
Bij de bel blijf je op je plaats staan/zitten, tot je naam wordt afgeroepen. Op dat moment ga
je het schoolgebouw binnen, naar het lokaal waar je les hebt. Je stapt rustig door en houdt
afstand van de vorige leerling.
De leerkracht wacht jou op aan het leslokaal.
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Welke veiligheidsmaatregelen gelden voor mij in het klaslokaal?
Elke klas(groep) heeft een vast leslokaal. Dit wordt door geen enkele andere klas(groep)
gebruikt.
Je titularis geeft jou een vaste plaats, waar je nooit van afwijkt.
Je zorgt dat je je eigen lesmateriaal meehebt, je vraagt niets aan een andere leerling en je
geeft ook niets aan een andere leerling.
Als de leerkracht zegt dat je het lokaal binnen mag, plaats je je boekentas aan je bank,
hang je eventueel je jas op je stoel en ga je je handen wassen. Je leerkracht ontsmet ’s
ochtends of ’s middags je bank en/of pc.
Je gaat op je plaats zitten en neemt je lesmateriaal klaar. Je wacht in stilte tot al je
klasgenoten op hun plaats zitten en de les kan beginnen.
Tijdens de leswissel verandert de leerkracht van lokaal. Je blijft ondertussen op je plaats
zitten.
Is er een pauze voorzien?
Je kan niet 10 minuten of een kwartier naar de speelplaats. De leerkracht bepaalt wanneer
er een moment van pauze ingebouwd wordt. In dat moment
-

krijg je een bewegingstussendoortje,
kan je een koekje of stuk fruit eten (meegebracht in een herbruikbaar doosje), dus
geen broodjes, boterhammen, koffiekoeken, chips en varianten,
op het einde van de pauze kan je je handen wassen, je vraagt hiervoor toelating aan
de leerkracht.

De leerkracht bepaalt begin en einde van de pauze.
Mag ik tijdens de les naar het toilet?
Dat mag, maar er kunnen nooit 2 leerlingen uit dezelfde groep tegelijk naar het toilet.
Je gaat rustig van je leslokaal naar de toiletten. Kom je iemand tegen onderweg, dan bewaar
je de afstand. Je blijft niet rondhangen.
Wanneer je terug in het leslokaal komt, was je opnieuw je handen.
Zullen de andere leerlingen de afspraken naleven?
Daar rekenen we op! Je mag iemand die te dicht bij komt, vriendelijk en rustig vragen om
afstand te houden. Je weigert iets aan te nemen van leerlingen die jou bv. snoep aanbieden.
Uit respect voor iedereen en in het belang van ieders gezondheid moet iedereen de
afspraken naleven. Wie dit niet doet, zal hierop aangesproken worden. Bij herhaling kan je
naar huis gestuurd worden.
Het schoolreglement blijft gelden, dus gsm’s blijven in de boekentas.
Wat buiten de school?
Ook buiten de school gelden de regels van social distancing. Je houdt dus afstand, altijd en
overal. Je geeft geen zoen of high five, je schudt geen hand, je geeft geen knuffel. Je blijft
niet rondhangen in de buurt van de school, maar je komt rechtstreeks de school binnen of
je gaat rechtstreeks naar huis.
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Wie zich niet aan deze afspraken houdt, wordt terug naar huis gestuurd.
Moet ik naar school komen?
Jazeker. Op de halve dagen die voor jouw klas voorzien zijn, word je verwacht op de gewone
lesuren.
Je mag niet naar school komen als je ziek bent. Je bezorgt ons dan een doktersattest.
Ben je bang om te komen, dan laat je ons dit weten. Leerlingenbegeleiding zal jou dan
contacteren.
Hoe zal het einde van het schooljaar verlopen?
Voorlopig ziet het einde van het schooljaar er als volgt uit:
-

-

op maandagnamiddag 29 juni zullen alle klassenraden achter de rug zijn en de
attesten gekend
ten laatste op maandag 29 juni in de namiddag zal je gecontacteerd worden:
o via mail als je een A-attest kreeg (geslaagd)
o telefonisch als je een C-attest (niet geslaagd), B-attest (geslaagd, maar met
beperkingen) haalt of als de beslissing uitgesteld wordt naar augustus
je krijgt een afspraak om op dinsdag 30 juni of op woensdag 1, donderdag 2 of
vrijdag 3 juli
o het rapport te komen afhalen indien je een A-attest kreeg
o op gesprek te komen en je rapport te komen afhalen indien dit niet zo is

Deze spreiding is nodig om social distancing te kunnen garanderen. Het traditionele
oudercontact gaat dus niet door.
Er is geen gezamenlijke afsluiter van het schooljaar.

Indien er tussentijds wijzigingen komen, dan brengen we jou hiervan op de hoogte.

Deze corona-crisis brengt heel wat uitdagingen met zich mee, zowel voor jou als voor de
school. Anderen maken immers keuzes in onze plaats of beslissen voor ons.
We hadden het verloop van dit schooljaar graag anders gezien. Maar het is belangrijk om de
voorzorgsmaatregelen vol te houden om jouw en onze gezondheid te beschermen en een
verdere verspreiding van het virus te vermijden.

Draag goed zorg voor jezelf en voor anderen!

Met hartelijke groeten

Directie en personeel
Don Bosco Groenveld

4

