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mei 2020 

Beste ouder, 

U was reeds op de hoogte dat de scholen op 15 of 18 mei herstarten. 

Stedelijke Onderwijs Vilvoorde heeft gekozen om te starten op 15 mei. 
 

We geven u hierbij de planning door: 

Wie komt naar school? 

 1ste leerjaar 

 2de leerjaar 

 6de leerjaar 

Wanneer? 

 Het 1ste leerjaar op maandag en donderdag, een hele dag 

 Het 2de  leerjaar op dinsdag en vrijdag, een hele dag 

 Het 6de leerjaar  groep 1 op maandag en donderdag een hele dag 

                        groep 2 op dinsdag en vrijdag een hele dag 

 De lessen starten om 8.25 u en gaan door tot 15 u. 
 

Hoe? 

 Er is slechts 1 ingang en 1 uitgang; deze aan de Streekbaan. 

 

 Leerlingen die voor 8.10 u naar school komen, gaan naar de opvang voor L1, L2 

en L6 in de hal van het oude gebouw. Deze opvang is betalend zoals in het 

schooljaar. 

 

 Leerlingen die na 8.10 u toekomen gaan rechtstreeks via de hoofdingang naar het 

voorziene klaslokaal. De klasleerkracht is daar al aanwezig. 

 

 Voor het betreden van de school worden de handen ontsmet. 

 

 Er wordt éénrichtingsverkeer georganiseerd om naar de klas te gaan. 

Op de vloer staat om de 1,5 meter een merkteken dat naar het juiste lokaal leidt. 

 

 In de klassen zitten maximum 11 leerlingen samen, rekening houdend met de 

gebruikelijke afstand van 1,5 m. 

 

 Aangezien de klas in groepjes is verdeeld, komt uw kind mogelijk bij een ander 

leerkracht terecht. De zorgjuffen, juf Chris en juf Mireille, helpen om de lessen te 

geven. 

 

 Leerkrachten dragen een gezichtsscherm en/of een mondmasker. Voor de 

kinderen is dit niet verplicht. 

 

 Toiletten worden gepoetst na elk gebruik. Slechts een beperkt aantal is in gebruik 

met de nodige afstand tussen. Ook bij het handen wassen wordt 1,5 m 

gerespecteerd. 
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 Speeltijden gebeuren om de beurt en ieder speelt in zijn bubbel met zijn klas. Dit 

zijn dus ook maximaal 11 kinderen. 

 

 Kinderen eten in de klas; er zijn GEEN warme maaltijden of soep 

Iedereen eet boterhammen. 

 

 Banken en stoelen worden elke dag ontsmet. Klaslokalen worden dagelijks na 

schooltijd gepoetst door het poetspersoneel. 

 

 Leerlingen houden hun jas aan en hangen die aan hun stoel in de klas. 

Elke leerling heeft een vaste plaats. De schooltas staat naast hen aan de bank. De 

leerlingen zitten in een cirkel van 1,5 m rondom hen. 

 

 Op het einde van de dag gaan de leerlingen onder het afdak van de speelplaats 

staan; per klas en op voldoende afstand van elkaar. 

Zij komen buiten op verschillende tijdstippen om drukte te vermijden. 

Gelieve steeds op tijd te komen om alles vlot te laten verlopen. 

Er is ook naschoolse opvang voorzien voor deze leerlingen in de hal van het oude 

gebouw. 

1ste leerjaar A (2 groepen) maandag en donderdag Om 15 u 

1ste leerjaar B (2 groepen) maandag en donderdag Om 15.10 u 

2de leerjaar (3 groepen) dinsdag en vrijdag Om 15 u 

6de leerjaar Groep 1 maandag en donderdag Om 15.20 u 

6de leerjaar groep 2 dinsdag en vrijdag Om 15.15 u 

 

 Andere klassen: 

Voor de leerlingen die nog geen les krijgen op school, wordt opvang voorzien voor 

 kinderen van wie de ouders een job in een cruciale sector uitoefenen. 

 kinderen van wie beide ouders werken in een sector die heropstart waardoor 

ze hun eigen kinderen niet meer kunnen opvangen. 

Kinderen moeten zoveel mogelijk thuis opgevangen worden tenzij ze les volgen op 

school. Het preteachen gaat voor de leerlingen van het 3de, 4de en 5de leerjaar 

gewoon door. 

Kinderen van de lagere school die naar de opvang komen, worden in een 

afzonderlijk lokaal opgevangen waar ze hun werk kunnen maken en de online 

lessen kunnen volgen. 

Inschrijven voor de opvang kan via volgende link: 

https://forms.gle/WQzQpRNoFR5tYiNT6 

 

Wij kijken ernaar uit om uw kinderen terug te zien op vrijdag, 15 mei! 

Bij vragen kan u steeds contact opnemen met de school. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Ilse Boone   


