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        Gentbrugge, 28 augustus 2020 

 

Beste ouders 

Graag geef ik jullie de specifieke richtlijnen mee voor de start van het kleuter- en lager onderwijs. Er 

werden voor het onderwijs in Vlaanderen verschillende kleurcodes uitgewerkt. Alle scholen in 

Vlaanderen starten onder code geel. In iedere kleurcode gaan leerlingen van het basisonderwijs 5 

dagen naar school en dit in hun volledige klasgroepen.  

We zijn alvast verheugd dat wij onze leerlingen terug op school mogen verwelkomen en hen in de 

volledige klasgroep bij hun leerkracht mogen ontvangen.  

Deze opstart in code geel geeft reeds enkele specifieke richtlijnen met zich mee die we graag aan 

jullie verduidelijken. Mogen we vragen deze goed na te lezen en op te volgen.  

Opstart en afsluiten schooldag  

Naar school 

Wij raden elke ouder en hun kind aan om zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school te 

komen. Ook met de wagen komen kan.  We herinneren u graag dat de schoolstraat opnieuw opstart. 

Van 8u tot 8u30 is het niet mogelijk om de Hazenakker in te draaien. Maak gebruik van de 

parkeerplaatsen aan het dienstencentrum en kom te voet tot aan de school.  

Betreden van de school 

Kleuters van K1 – K2 betreden de school via het poortje aan het kleuterdomein. Onze instappers van 

K0 kunnen vanaf 8u10 worden afgezet aan het domein Sloeber. ( Op de eerste schooldag 

verwelkomen we K3 uitzonderlijk ook op het kleuterdomein!)  

De leerlingen van alle lagere klassen en K3 betreden de school via de ingang van het lager aan de 

eetzaal (zwarte poortje).  

Aan de ingang wordt toezicht voorzien. 

Gelieve als ouder steeds een veilige afstand te bewaren naar andere ouders, kinderen en 

personeelsleden toe. We vragen ook om een mondmasker te dragen bij het brengen en ophalen van 

de kinderen. Op de kleuterafdeling voorzien we een te volgen route. Je komt binnen langs het kleine 

poortje volgt het pad en verlaat de speelplaats aan de grote groene poort.  

Bij het aankomen op school wordt elke leerling verplicht om de handen te wassen. Daarvoor staan er 

wasbekkens op de speelplaats.  

 

Kinderen die voor 8u aankomen worden naar de opvangzaal gebracht. De voorschoolse opvang start 

om 7u00.  

mailto:info@bs-gentbrugge.be
http://www.bs-gentbrugge.be/


Lid van Scholengroep Gent 
Hazenakker 1 | 9050 Gentbrugge 
Tel: 09/210 51 50 – Fax: 09/210 51 59 
e-mail: info@bs-gentbrugge.be 
website: www.bs-gentbrugge.be 
 

 

Uitzondering voor de eerste schooldag 

Voor de eerste schooldag willen we jullie als ouder wel op een aangename manier laten afscheid 

nemen. Zo zal je als ouder vanaf 8u tot bij de klasleerkracht kunnen gaan die zich op de speelplaats 

klaar houdt om de leerlingen op te vangen. Indien uw kind reeds wat ouder is of zich voldoende veilig 

voelt mag die uiteraard alleen het schooldomein opwandelen. 

K0: ontvangen we op het domein Sloeber 

K1 / K2 / K3: op het kleuterdomein 

L1 tot L6 op de speelplaats van het lager. 

Mogen we jullie uitdrukkelijk vragen om nadien niet op de speelplaats te blijven maar het domein te 

verlaten via de aangeduide uitgang. Alle volwassenen dienen een mondmasker te dragen.  

Verlaten van de school  

Om drukte aan de schoolpoort te vermijden voorzien we voor het verlaten van de school 

verschillende uitgangspoorten.  

K0/K1: ingang via kleuterpoortje, uitgang via grote groene poort. Kleuters wachten jullie op in hun rij 

met de leerkracht op het kleuterdomein.  

K2/K3: ingang via kleuterpoortje, uitgang via grote groene poort. Kleuters wachten jullie op in hun rij 

met de leerkracht aan de avontuurlijke speelplaats (K2), op de sportspeelplaats (K3).  

L1/L2/L3: zij worden opgehaald aan het kleine poortje aan de eetzaal.  De leerlingen wachten jullie 

op in hun rij onder de overdekte speelplaats. 

L4/L5/L6: zij worden opgehaald aan het zwarte poortje ter hoogte van de parkeerstrook van de 

schoolbus. De leerlingen wachten jullie op in hun rij met de leerkracht voor de opvangzaal. 

Gelieve als ouder steeds een veilige afstand te bewaren naar andere ouders, kinderen en 

personeelsleden toe. We vragen om een mondmasker te dragen bij het ophalen van de kinderen.  

 

Lunchpauze 

In code geel kunnen we warme maaltijden aanbieden kunnen we de keukenwerking volledig 

hernemen. Zo voorzien we een lunchpauze voor onze kleuters van 11u30 tot 12u00 en voor de lagere 

afdeling van 12u tot 12u30.  

In de eetzaal nemen de kinderen plaats bij hun eigen klasgenoten.  

Let wel, mochten we wijzigen naar code oranje dan kunnen we niet langer alle leerlingen in de 

eetzaal ontvangen en dienen de leerlingen hun eigen lunchpakket mee te brengen. De lunchpauze 

gaat dan door in de klas onder toezicht van de leerkracht.  

De kinderen wassen de handen voor de maaltijd.  
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Voor- en naschoolse opvang 

We voorzien voorschoolse opvang vanaf 7u00 en naschools tot 18u00, ook op woensdagnamiddag. 

De voorschoolse opvang gaat door in de opvangzaal op het domein van het lager. Tot 8u00 kan je als 

ouder uw kind komen afzetten aan de deur van de zaal.  

De naschoolse opvang wordt zoals gewoonlijk opgesplitst. De opvang voor onze kleuters gaat door 

op het domein van de kleuters en dit tot 17u30. Nadien sluiten ze aan bij de groep van het lager.  

In de naschoolse opvang laten we de kinderen zoveel als mogelijk buiten spelen. Indien het weer dit 

niet toelaat worden ze binnen opgevangen en delen we de kinderen zoveel mogelijk in volgens 

leeftijd.  

Sanitair 

Onze school telt verschillende sanitaire blokken. Deze verdelen we over de verschillende 

leeftijdsgroepen. Er wordt toezicht voorzien aan de toiletten om zeker te zijn dat er niet teveel 

kinderen tegelijk aanwezig zijn in het toiletblok en om er op toe te zien dat de handen telkens flink 

gewassen worden.  

De toiletten worden doorheen de dag geregeld gepoetst door ons onderhoudspersoneel.  

Handen wassen 

Handhygiëne vormt de basisregel ter preventie van het coronavirus.  

De leerlingen wassen de handen met zeep op volgende momenten:  

• Bij het betreden van de school 

• Bij het binnenkomen in de klas  

• Na een toiletbezoek 

• Voor de maaltijd 

• Bij het verlaten van de school  

• Na het hoesten of niezen  

 

Naast de zeep en papieren wegwerphanddoeken wordt er ook ontsmettingsgel voorzien waar 

leerlingen gebruik van kunnen maken.  

 

 Koorts of ziekte  

De algemene regel geldt: zieke leerlingen en personeelsleden blijven thuis. Indien jouw kind zich niet 

goed voelt voor vertrek naar school, gelieve hem/haar dan thuis te houden. Je neemt best contact op 

met de huisarts.  

Indien een leerling ziek wordt op school, wordt hij/zij naar een apart lokaal op de school gebracht en 

worden de ouders gecontacteerd.  
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De overheid geeft het advies om deze kinderen te laten testen bij de huisarts of in een 

triagecentrum. Indien de test positief is, wordt iedereen met wie jouw jongere in contact kwam 

opgespoord. Deze contactpersonen dienen vervolgens de richtlijnen te volgen van de behandelende 

arts. Hierbij zal ook het CLB de school informeren over de te nemen maatregelen.  

 

Leerlingenvervoer  

We kunnen het leerlingenvervoer opnieuw opstarten. Ook hier dienen we rekening te houden met 

opgelegde maatregelen. Zo dienen de leerlingen hun handen te ontsmetten bij het opstappen en 

wordt er voldoende ruimte gelaten tussen de leerlingen en  de buschauffeur en de begeleider. De 

volwassenen dragen te allen tijde een mondmasker.  

 

Didactische uitstappen en zwemmen 

Zolang code geel van kracht blijft, kunnen we op uitstap gaan met de klas, vanaf code oranje worden 

deze opgeschort. Het zwemmen kan in code geel en oranje blijven doorgaan.  

 

Naast deze richtlijnen willen we jullie ook allen vooral welkom heten en onze leerlingen een fijne 

start van het schooljaar toewensen. 

 

Vriendelijke groeten 

 

Delphine Standaert 

Directeur 
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