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Heropstart 2 en 5 juni
Digitaal afstandsonderwijs, noodopvang, préteaching, paasopvang, digitaal les geven, bundeltjes 
maken, opvang, voor- en naschoolse opvang, deels fysieke lessen, ...

Binnenkort allemaal terug naar school !?
Een nieuwe en als alles goed blijft gaan een laatste stap in de exit-strategie voor onderwijs.

De volgende stap heeft enkele nieuwigheden

Kleuters:
- Kleuters mogen voltijds naar school vanaf 2 juni.
- Instappers mogen ook mee instappen.
- De dagopvang voor kleuters vervalt bij een voltijdse heropstart.

- Een kleuterklas (los van het aantal leerlingen) vormt een contactbubbel. Die bubbel houden we zo 
tot het einde van het schooljaar.

- Binnen de bubbel is social distancing niet nodig.
- Mondmaksers zijn sterk aanbevolen bij contact met andere volwassenen, hoeven niet tussen de 

kinderen.

Lagere klassen:
- Heropstart vanaf 5 juni.
- Alle leerjaren mogen terug naar school volgens wat haalbaar is binnen de school.

- Een klas vormt een contactbubbel (los van het aantal leerlingen). Die bubbel houden we zo tot het 
einde van het schooljaar.

- Elke klas heeft best zijn vast lokaal en elke leerling zijn vaste plek.
- Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met vaste begeleiders per groep.
- Leerlingen blijven binnen de eigen contactbubbel.

- Tussen personeel en leerlingen, tussen volwassenen onderling en op plaatsen waar groepen 
samenkomen, blijft 1,5m afstand wel noodzakelijk.

Buitengewoon onderwijs:
- Volgen de richtlijnen voor kleuter en lagere klassen. Kunnen naargelang de noden en de 

mogelijkheden ook het aantal groepen uitbreiden, ook rekening houdend met de eventuele 
beperkingen van het leerlingenvervoer.

Personeel:
- Het dragen van een mondmasker wanneer je tussen leerlingen (lager) komt of contact met een 

andere volwassene hebt is nog steeds verplicht.
- Social distancing blijft wel essentieel tussen leerlingen en leraar, en tussen volwassenen onderling.
- Bij ziekte zorg je net zoals vroeger voor een ziektebriefje.



! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Wat blijft?

Handen wassen blijft de belangrijkste regel.
! Bij het binnenkomen van de school, na de speeltijd, na gebruik van gemeenschappelijk 
! materiaal, na toiletbezoek, voor het eten, voor het verlaten van de school.

Reinigen van materiaal
! Reinig verder dagelijks contactoppervlakken in de klas op het einde van de lesdag of voor een 
! wissel met een andere groep.
! Ledig dagelijks de vuilbak.

Lunchpauzes
! Hou ze nog steeds zoveel mogelijk in open lucht of eigen klas.
! Indien nodig kunnen meerdere bubbels samen in de eetzaal, mits het houden van voldoende 
! afstand tussen de bubbels.

Voor- en naschoolse opvang
! Probeer er de verschillende bubbels (op zijn minst kleuter en lager) gescheiden te houden.

Bussen buitengewoon onderwijs
! Voor busbegeleiders blijven eerdere regels gelden.
! Afstand bewaren op de bus blijft belangrijk.

Onderhoudspersoneel
! Eerdere regels blijven gelden.
! Het hygiëneplan blijft van kracht.

EHBO
! Laat verzorgingen nog steeds zoveel mogelijk over aan de nijverheidshelpers.
! Een mogelijk besmet persoon wordt in afzondering geplaatst en door de ouders opgehaald. 
! Verwittig directie / preventie zodat de nodige instanties kunnen ingelicht worden.

* De praktische aanpak wordt per school bekeken en per school gecommuniceerd.

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Senne


